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ських бойових мистецтв, доктор 
філософії.
Шевченко Олена Василівна (Київ,	
Україна), старший науковий спів-
робітник Національного музею 
історії України, завідувач сектору 
«Декоративно-ужиткове мисте-
цтво».
Шелехань Олександр Володими-
рович (Київ,	Україна), молодший 
науковий співробітник Інституту 
археології Національної академії 
наук України.
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Тамара Кондратенко, Роман Прохватіло
КОЛЕКЦІЙНА ЗБІРКА ЗБРОЇ ПОЛТАВСЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО  

МУЗЕЮ ІМЕНІ ВАСИЛЯ КРИЧЕВСЬКОГО. ІСТОРІЯ  
СТВОРЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Tamara Kondratenko, Roman Prokhvatilo
The Weapon Collection in the Vasyl Krychevsky Poltava Local Historical 

Museum. History of Creation and Perspective of Development
The	 report	 tells	 about	 the	 Vasyl	 Krychevsky	 Poltava	 Local	 Lore	Museum	

work	from	its	founding	till	nowadays.
Forming	of	weapon	collection	is	observed.	Some	special	attention	is	paid	to	

museum	founders,	the	collection’s	destiny	during	the	Second	World	War.
Main	 tasks	 for	museum	 exposition	 at	modern	 stage	 are	 outlined.	 The	 im-

portance	of	weapon	collection	exhibition	is	proved.	Scientific	conception	and	
thematic	structure	are	shown;	next	stages	of	new	exhibition	creating	are	char-
acterized.
Perspective	directions	of	the	Vasyl	Krychevsky	Poltava	Local	Lore	Museum	

exposition	development	are	given.	

Зброя є надзвичайно цінним та виразним історичним джерелом. Її ма-
теріал, конструкція, обробка, зовнішня форма, прикраси відображають 
становлення людського суспільства. Предмети озброєння – невід’ємна 
складова матеріальної культури, що демонструє не лише науково-технічні 
досягнення свого часу, а і культурні особливості того чи іншого етносу.

У Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського протя-
гом усього часу його існування формувалась одна з найцікавіших в Україні 
колекцій – збірка холодної, вогнепальної зброї, військових обладунків, що 
презентує зброярські та мистецькі традиції різних країн і регіонів світу.

Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського заснований 
1891 року за ініціативою видатного вченого-ґрунтознавця, професора Ва-
силя Васильовича Докучаєва (1846 – 1903), який у 1888 – 1894 роках очо-
лював експедицію по дослідженню ґрунтів Полтавської губернії.

Нинішня споруда музею, колишній будинок Полтавського губернсько-
го земства, є  програмним витвором архітектури в стилі українського мо-
дерну. Споруда зведена протягом 1903 – 1908 років за проектом відомого 
українського архітектора та художника Василя Григоровича Кричевського 
(1872 – 1952).
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Першим завідуючим музею був призначений кандидат природничих 
наук Михайло Олександрович Олеховський (1855 – 1909). На цій посаді 
він працював 18 років. Під його керівництвом і за його безпосередньою 
участю йшло формування колекцій, побудова першої експозиції. До спра-
ви долучились краєзнавці, котрі передали свої колекції в дар установі. 

Збиральницька робота щодо предметів озброєння і обладунків розпочи-
налась дякуючи перш за все меценатській діяльності та подарункам місце-
вих жителів – учасників воєнних подій.

Напередодні Другої світової війни у музейній збірці нараховувалось 
близько 30 хронологічних та історичних груп зброї з оригінальними екс-
понатами.

На жаль, воєнне лихоліття призвело до втрати значної частини колекції. 
Багато експонатів були відправлені до м. Уфа (Росія) і втрачені під час 
евакуації та реевакуації, інші згоріли під час пожежі 21 – 23 вересня 1943 
року. Тоді, відступаючи з Полтави, гітлерівці пограбували і спалили будів-
лю музею.

Свою роботу музей відновив у підсобних приміщеннях. Лише після 
відбудови в 1962 році спаленої будівлі та створення експозиції на основі 
зібраних фондових колекцій, 23 вересня 1964 року Полтавський краєзнав-
чий музей знову відкрив свої двері для відвідувачів.

Сьогодні перед музеєм стоїть завдання втілити в експозиційний показ 
концептуальне осмислення історії, щоб кожен через музейні засоби міг 
об’єктивно осягнути хід історичних подій. Окремі експозиції повинні вті-
люватися в єдину систему комунікації, обмінюватися між собою інформа-
цією, розширюючи та доповнюючи її.

Фондове зібрання Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кри-
чевського нині нараховує близько 300 тисяч одиниць зберігання. Це колек-
ції музейних предметів, як краєзнавчого характеру, так і раритетів світо-
вого рівня.

Колекційна збірка зброї нараховує понад 1000 одиниць зберігання. 
Близько 200 зразків зброї та обладунків експонуються у постійній експо-
зиції музею. При включенні предметів озброєння до експозиційних роз-
ділів застосовані функціональний та хронологічний підходи. Зброярські 
артефакти використані як елементи характеристики тієї чи іншої історич-
ної епохи.

Певним винятком стала експозиція «Скарбниця унікальних предметів», 
побудована у 1991 році до сторічного ювілею музею, де зброярські арте-
факти розглядаються з погляду культурології і характеризують не лише 
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мистецтво володіння, а і виготовлення та декорування зброї. Однак експо-
зиція «Скарбниця» сьогодні вже не задовольняє постійно зростаючої заці-
кавленості відвідувачів до цієї групи експонатів.

Відповідно у процесі розбудови нової експозиції Полтавського краєз-
навчого музею імені Василя Кричевського виникла об’єктивна необхід-
ність створення постійно діючої виставки «Колекційна збірка зброї Пол-
тавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського ХVІІ - початку 
ХХ століть». При цьому було вирішено перш за все презентувати зразки 
зброї з фондової збірки, які раніше практично не експонувалися.

Мета нової виставки – познайомити відвідувачів музею з колекцією 
зброї та військових обладунків, що зберігаються у фондах музею, розкри-
ти їх конструктивні особливості і способи оздоблення.

На першому етапі роботи була розроблена наукова концепція постій-
но діючої виставки «Колекційна збірка зброї Полтавського краєзнавчого 
музею імені Василя Кричевського ХVІІ – початку ХХ століть», а також її 
тематична структура. Їх автори – Кондратенко Тамара Костянтинівна, го-
ловний зберігач фондів та Прохватіло Роман Вікторович, старший науко-
вий співробітник науково-дослідного експозиційного відділу народознав-
ства. В основу концепції був покладений принцип колекційного показу та 
представлення предметів озброєння передусім як високохудожніх виробів, 
справжніх творів зброярського мистецтва. Тематична структура побудова-
на за комплексно-тематичним принципом з урахуванням хронологічного, 
географічного та типологічного критеріїв.

Експозицію виставки заплановано розмістити у двох залах підвального 
поверху музею. У першому залі буде діяти інформаційний розділ із необ-
хідними пояснювальними матеріалами. Тут відвідувачі за допомогою но-
вітніх аудіовізуальних технічних засобів отримуватимуть інформацію про 
тематику та особливості побудови виставки.

Основна експозиція буде розміщена в залі № 2. Предметний матеріал 
пропонується подати наступними розділами:

Західноєвропейська зброя ХVІІ – ХІХ століть.
Зброя Османської імперії: колекція ятаганів та шабель ХVІІІ – ХІХ сто-

літь.
Центри виробництва та зразки зброї Російської імперії ХVІІ – початку 

ХХ століть.
Зброя народів Кавказу ХІХ століття.
Зброя Середньої Азії та Ірану ХІХ століття.
Зброя Індії, Індокитаю, Африки ХІХ століття.
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Далекий Схід: зброя Японії та Китаю ХІХ століття.
Військові обладунки та елементи оздоблення зброї.
Для оптимального показу експозиційного матеріалу художником Антон-

цем Олександром Петровичем – автором художньої концепції виставки, 
пропонується розміщення тематичних комплексів у прозорих вертикаль-
них вітринах, з розташуванням експонатів для огляду з близької відстані. 
Схема показу – лінійна – забезпечить послідовний перегляд експонатів, 
створить у відвідувачів цілісне уявлення про колекційну збірку зброї му-
зею, дозволить сприймати предмети озброєння як культурологічне явище.

Попередньо був проведений відбір музейних предметів і групування їх 
у експозиційні комплекси відповідно до тематичної структури. Зараз робо-
ча група працює над написанням тематико-експозиційного плану та уточ-
ненням атрибуції зразків.

Таким чином, маючи відносну автономність, експозиція постійно дію-
чої виставки «Колекційна збірка зброї Полтавського краєзнавчого музею 
імені Василя Кричевського ХVІІ – початку ХХ століть» буде існувати як 
органічна частина експозиції музею і, за умови дотримання принципу на-
укової репрезентативності та злиття із загальним експозиційним просто-
ром, допоможе втримати високий рівень суспільної зацікавленості музеєм, 
актуальності і популярності серед відвідувачів.

Олександр Шелехань 
ХРОНОЛОГІЧНА КОЛОНКА ДВОСІЧНОЇ  
КЛИНКОВОЇ ЗБРОЇ СКІФСЬКОГО ЧАСУ  

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПАМ’ЯТОК ЛІСОСТЕПУ)

Oleksander Shelekhan
Chronological Column of the Scythian Double-Edged Blade Weapon  

(on the materials from forest-steppe)
Represented	 system	 was	 built	 on	 the	 base	 of	 45	 burial	 mounds.	 Seven	

chronological	groups	were	divided.	They	are	shows	main	developments	of	the	
blade-weapon	evolution	during	VII	—	IV	BC.	 It	point	on	 the	 replacement	of	
the	early-Scythian	blades	by	the	middle-Scythian	ones.	Also	it	shows	common	
structure	of	armament	for	the	warriors	from	steppe	and	forest-steppe	area.	This	
features	can	be	evidence	for	their	common	historical	destiny.
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Мечі та кинджали є одним з найвиразніших елементів паноплії давніх 
кочовиків. Проте, при вирішенні питань хронології, вони не є самодостат-
нім джерелом. Це обумовлено широкими хронологічними рамками побу-
тування як цілих типів, так і окремих елементів. У той же час, на акту-
альність пошуків у цій галузі неодноразово наголошували вчені. Зокрема, 
А.Ю. Алексеєв писав, що оскільки інтерпретаційні дослідження скіфської 
тріади не вичерпані, на часі постає розробка періодизації її окремих кате-
горій.

При побудові хронологічної шкали клинкової зброї зі скіфського Лісо-
степу (VII — IV ст. до н. е.), ми спирались на супровідні елементи матері-
альної культури із закритих комплексів. Хронологічна шкала ґрунтується 
на вибірці з 45 лісостепових поховань. Емпіричним шляхом виділено сім 
хронологічних груп, кожна тривалістю приблизно півсторіччя. Варто за-
значити, що їх межі доволі розмиті, а дати окремих поховань можуть ви-
ходити за рамки групи. Тому в цьому випадку абсолютні дати відіграють 
допоміжну роль для відносної періодизації.

Екземпляри першої групи (друга — третя чверть VIІ ст. до н. е.) пред-
ставлені передусім виробами келермеського типу. Дане твердження слуш-
не як для Лісостепу, так і для кавказького регіону. Останній ми вважаємо 
вихідним регіоном формування скіфських клинків. Адже саме тут фіксу-
ються найбільш ранні типові екземпляри, та не чисельні перехідні форми

Вироби другої групи (остання чверть VII — перша чверть VІ ст. до н. е.) 
демонструють поступовий розвиток клинкової зброї. Продовжують існу-
вати мечі з рамочною рукояткою та «келермеським» перехрестям. Більшо-
го поширення набувають зразки з округлим перехрестям. Можна говори-
ти, що першими у Лісостепу з’являються кинджали та короткі мечі. Довгі 
мечі, у свою чергу, фіксуються лише починаючи з останньої чверті VІI ст. 
до н. е. Також, наприкінці VІI ст. до н. е. впроваджуються кинджали зі 
стрижнеподібним навершям та трикутним клинком

У третій хронологічній групі  (друга — третя чверть VІ ст. до н. е.) та-
кож спостерігаємо як консервативні, так і нововведенні риси. До перших 
відноситься біметалізм, та також певні типологічні характеристики. На 
Кавказі ранні кинджали також побутували до VI ст. до н. е. поступово змі-
нюючись більш грацильними виробами. У той же час, виділяються певні 
інновації. Зокрема, перехрестя набуває більш округлої форми.

Мечі та кинджали четвертої хронологічної групи (остання чверть VI — 
перша чверть V ст. до н. е.) демонструють різку зміну форм. З’являються 
нові форми перехресть. Побутують екземпляри з прямокутним та сегмен-
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топодібним перехрестям, яке вважаємо спрощеним варіантом складної 
архаїчної форми. Інколи рукоятки цих екземплярів декоровані чеканним 
орнаментом у звіриному стилі. 

З’являються нові мотиви оздоблення зброї — волютоподібні навершя у 
вигляді голів хижих птахів, нові образи лосів та кабанів. У вжиток входять 
мечі з грацильним брускоподібним навершям та масивним клинком, які 
будуть побутувати протягом наступного часу.

Так звані метеликоподібні перехрестя класичного часу відрізняються 
від архаїчних. Вони мають більш фігурну та розплескану форму з більш 
гострим кутом верхньої грані та розведеними півколами лопатей. Приміт-
но, що перехрестя східних форм зброї мали подібні контури вже в архаїч-
ний час, тоді як у Східній Європі ці інновації впроваджуються наприкінці 
VІ ст. до н. е.

Тож простежений розподіл дозволяє підтвердити теорію механічної змі-
ни ранньо- та середньо скіфської культури. Якщо форми мечів та кинджа-
лів ранньоскіфського часу демонструють виразне кавказьке забарвлення, 
то від кінця VI ст. до н. е. акцент зміщується на азійські паралелі. Приміт-
но, що зміна типів озброєння у рівній мірі відобразилась і на степових і на 
лісостепових пам’ятках.

Екземпляри п’ятої хронологічної групи (друга — третя чверть VІ ст. до 
н. е.) демонструють подальший розвиток двох основних форм. Перша, з 
грацильним брускоподібним навершям, була впроваджена дещо раніше. 
Вироби з волютоподібним навершям демонструють розвиток від простих 
до зооморфних кігтьоподібних та зооморфних ажурних. Можливо зоомор-
фні волютоподібні навершя походять від савроматських, або, ширше, си-
бірських прототипів Клинки екземплярів цього типу набувають трикутної 
форми, властивої для подальшого часу. В цілому ж, зростає частка довгої 
та середньої клинкової зброї, з’являються односічні вироби балканського 
походження.

Шоста хронологічна група (остання чверть V — перша чверть ІV ст. до 
н. е.) відрізняється абсолютним домінуванням екземплярів з ажурним на-
вершям. Також у цей час зʼявляються екземпляри з овальним навершям. 
Подібні форми характерні для зброї степового поясу Євразії IV — ІІІ ст. до 
н. е., передусім у якості аналогій впадають у око мечі прохорівського типу. 
Тому у даному випадку можна припускати чергову хвилю східної моди.

Час побутування екземплярів сьомої хронологічної групи (останні три 
чверті ІV ст. до н. е.) відрізняється поширенням однотипних екземплярів. 
Якщо порівнювати сьому хронологічну групу з будь якою із попередніх, 
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складається враження, ніби лінія розвитку клинкової зброї опиняється у 
стагнації. Натомість розширюється асортимент декоративних рис. До того 
ж практично сходить нанівець ефект запізнення церемоніальних екземп-
лярів. Варто відмітити, що дослідники відмічали скорочення асортименту 
та гальмування у розвитку і для інших категорій озброєння.

Загалом зростання у IV ст. до н. е. частки нефункціональних церемоні-
альних виробів відбувалося на тлі загального погіршення якості скіфських 
мечів. Натомість на східних кордонах Скіфії з’являються імпортні зраз-
ки синдо-меотського та савроматського вигляду, які вказують на півден-
но-східний вектор звʼязків наприкінці скіфської доби.

Тож ми бачимо, що динаміка розвитку клинкової зброї скіфського лісо-
степу протікала в одному ритмі з озброєнням кочовиків. Наразі не можна 
виділити жодного суто лісостепового типу чи орнаментального мотиву. 
Так само, жоден типологічний чи хронологічний зріз не може розгляда-
тись як унікальне явище у відриві від пам’яток степової Скіфії. Синхронне 
побутування однакових типів мечів та кинджалів вказує на спільну істо-
ричну долю номадів та лісостепових землеробів.  

Олександр Симоненко
ПІЗНЬОСКІФСЬКІ «СПАТИ» – ХРОНОЛОГІЯ І ГЕНЕЗИС

Oleksandr Symonenko
Late Scythian «Spathae» – the Chronology and Genesis

The	so-called	Late	Scythian	culture	of	North	Pontic	region	is	a	culture	of	the	
sedentary	barbaric	population	of	the	Lower	Dnieper	and	Dniester	basins	and	
the	Crimea	dating	to	the	2nd	c.	BC	–	mid-3rd	c.	AD.	It	is	customary	to	consider	
the	bearers	of	this	culture	as	the	descendants	of	the	North	Pontic	Scythians	of	
the	6th	–	3rd	c.	BC.
The	material	culture	of	 the	Late	Scythians	 is	very	similar	 to	 the	culture	of	

their	 contemporaries	 and	 neighbors	 the	 Sarmatians.	 The	weapons	 is	 not	 an	
exception.	The	Late	Scythian	warriors	were	armed	with	long	swords	having	the	
tanged	handle	without	metal	pommel	as	well	as	with	not	numerous	blades	with	
ring-shaped	pommel.	The	latter	were	captured	from	Sarmatians	but	the	former	
has	an	properly	Late	Scythian	origin.
The	finds	of	La	Tène	swords	of	the	similar	form	in	the	Late	Scythian	graves	as	

well	as	other	La	Tène	objects	permit	us	to	suggest	that	the	type	of	Late	Scythian	
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long	sword	was	formed	under	the	strong	influence	of	a	Celtic	blades	of	the	2nd	
–	1st	c.	BC.	Despite	of	the	visual	similarity	of	the	Late	Scythian	long	swords	and	
Roman	spathae	the	absence	of	evidences	of	the	battle	contacts	of	Late	Scythians	
and	Roman	troops	makes	the	impact	of	spatha	low	probable.

Пізні скіфи – варварське населення городищ Нижнього Дніпра і Криму 
ІІ ст. до н. е. – першої половини ІІІ ст. н. е. Сусідами і сучасниками пізніх 
скіфів були сармати, бастарни культури Поянешть-Лукашівка та населен-
ня греко-римських полісів Північного Причорномор’я. Матеріальна куль-
тура пізніх скіфів багато в чому схожа з сарматською, не складає винятку й 
зброя. Пізні скіфи користувалися клинковою зброєю двох основних типів 
– з кільцеподібним навершником і черешковим руків’ям.

Мечі і кинджали з кільцевих навершником є сарматська зброя. Вони 
з’явилися у сарматів наприкінці ІІ ст. до н. е., а пік їх поширення припа-
дає на І – середину ІІ ст. н. е. У західному ареалі сарматської культури 
(Молдова, Румунія, Угорщина) зброя з кільцевим навершниеом існу-
вала до середини ІІІ ст. н. е. Мечі з кільцевим навершником зустрінуті 
тільки в пам’ятках кримського варіанту пізньоскіфської культури, що 
датуються І – початком ІІ ст. н. е. У цей час політичну еліту кримських 
пізніх скіфів становили сармати, і знайдена зброя, швидше за все, на-
лежала їм.

Власне пізньоскіфськими є мечі з черешковим руків’ям. Зовні вони схо-
жі, з одного боку, з сарматськими мечами того ж типу, з іншого – з рим-
ською спатою і латенскими клинками.

Основні характеристики цієї зброї є такі: довгий (до 1 м) клинок із че-
ренком, який правив за основу ручки (найчастіше дерев’яної). Клинки цих 
мечів двосічні, мають паралельні леза. Довжина клинків варіює досить 
широко – від 50 до 70 см, невелика частина (10 екз.) від 76 до 110 см. Ки-
нджали не довше 40 см.

Є припущення, що зброя цього типу була запозичена пізніми скіфами у 
сарматів. Цей висновок зроблено на підставі візуальної подібності пізньо-
скіфських і сарматських мечів з черешковим руків’ям. Але в той час, коли 
у пізніх скіфів з’явилися і побутували такі мечі, сармати користувалися 
зброєю з серповидним навершником, а трохи пізніше – з кільцевим. Ана-
логічні пізньоскіфським мечі з черешковим руків’ям і перехрестям східно-
го (китайського) походження поширилися у сарматів тільки в середині І ст. 
н. е. Інакше кажучи, на момент початку взаємних контактів пізні скіфи та 
сармати були озброєні мечами різного типу.
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Прототипами пізньоскіфських мечів с черешковим руків’ям могли бути 
латенські мечі. Три зразки такої зброї знайдено в пізньоскіфських похо-
ваннях ІІ – І ст. до н. е. у Вишетарасовці на Дніпрі і у мавзолеї Неаполя 
Скіфського – столиці кримських скіфів. Вони могли потрапити до скіфів 
від галатів – солдат корпусу Діофанта, що воювали у Криму наприкінці ІІ 
ст. до н. е., або під час Мітридатових воєн початку І ст. до н. е. Bажливим 
є те, що латенські мечі із ознаками, характерними для пізньоскіфських – 
черешкове руків’я, довгий клинок, відсутність прямого перехрестя – хро-
нологічно безпосередньо передують їм.

Нещодавні знахідки у пізньоскіфському могильнику Червоний Маяк на 
Низовому Дніпрі таких мечів змусили розглянути ще один можливий про-
тотип – римську спату. Однак подібність пізньоскіфських мечів цього типу 
і спати суто візуальна. Гіпотеза про вплив спати на формування типу піз-
ньоскіфського меча потребує встановлення історичного пояснення такого 
впливу, тобто присутності римських кавалерійських підрозділів у Північ-
ному Причорномор’ї. На момент складання цього типу (ІІ – І ст. до н. е.) 
їх тут не було, та й власне спати ще не існувало. На території Ольвійської 
держави зафіксовано кілька легіонних таборів, що датуються не раніше І 
ст. н. е., але твердих доказів військових контактів римлян і пізніх скіфів 
цього часу у нас немає. Крім того, немає ніяких даних про склад гарнізонів 
цих таборів і перебування в них кавалерійських підрозділів. Таким чином, 
вплив римської спати на вигляд пізньоскіфського меча є малоймовірним. 
Більш реальною є версія про участь в його генезисі латенських, а потім 
сарматських зразків.

Iaroslav Lebedynsky
FROM SARMATIA TO GAUL : THREE PRESUMABLY ALAN 

«NOTCHED BLADES» FOUND IN FRANCE
During the 5th century, the Western part of the Roman Empire underwent 

a series of political and military events that ultimately led to the emergence 
of Barbarian-ruled kingdoms in Spain, Gaul, Britain and Italy. In France, the 
leading role in these events is usually ascribed to Germanic tribes and to the 
Huns that pushed them westwards. However, many prominent historians have 
emphasized the influence exerted on these processes by the Iranian-speaking 
peoples of Central and Eastern Europe: the Alans and Sarmatians. 
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Although the presence and activity of these peoples in Gaul are profusely 
documented in written sources, their archaeological evidence is scarce, espe-
cially in the field of weaponry. The development, during the Migrations period, 
of transnational fashions encompassing the ruling elites of different Barbarian 
peoples, makes the archaeologists’ task difficult. 

The situation has dramatically improved during the last decade, thanks 
to the discovery or re-discovery of no less than three weapons in France. 
These are short iron blades characterized by a pair of rectangular notches at 
the forte and belong to a type consistently ascribed to the Alan/Sarmatian 
cultures. 

Two of these blades were discovered in the early 1970s in Aquitany 
(South-Western France) during a dredging of the Lot riverbed, in Sainte-
Livrade-sur-Lot. Having remained ignored for a long time, they were identified 
in the early 2000’s and published in 2007. 

A third notched blade was discovered in 2009 during excavations in Flins-
sur-Seine near Paris, together with a spearhead and ceramics; the whole materi-
al has been dated to the late 4th-early 5th century. In contrast with the Aquitani-
an find, this blade was identified at once and soon published, which shows how 
much progress has been made in the field of « Eastern Barbarian » archaeology 
during the last decades.

The notched blades originated, according to different specialists, either in 
North Caucasus or in Crimea, in the 3rd or the 4th century. The oldest examples 
extant were found in Daghestan, Chechnia, Kabardino-Balkaria and Crimea, 
but their dating is disputed. The type spread during the 4th and 5th centuries to 
the whole North Caucasus, Southern Crimea, parts of Ukraine and European 
Russia, and the Carpathian basin. 

The notched blades found in North Caucasus and Crimea are quite unani-
mously related to Alan or Late Sarmatian tribes. Outside these regions, they 
are considered a reliable marker of Alan/Sarmatian presence or influence. They  
remained in use in North-Western Caucasus until the 7th century. Different sub-
types have been described. A variant with two pairs of notches appeared around 
500 but did not spread outside North Caucasus. 

The purpose of these blades remains highly controversial. They are generally 
thought to be daggers or short swords, but they retain no complete hilt or sheath. 
According to some scholars, they are in fact spearheads. In a number of graves 
where their position could be noted, especially in Crimea, the tip of the blade 
pointed « upwards » with respect to the skeleton. This could point to a polearm 
or to some unknown middle-length weapon with a short shaft. It is nonetheless 
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obvious that the location of the notched blades in the graves may be accounted 
for by the burial rite.

M. Kazanski reckons that the notched blades could be the « scythes » as-
cribed to the «Geloni» in late Roman literature, this archaic name referring to 
the Alans. This is a misunderstanding due to the inversion, by 4th and 5th cen-
tury poets, of an old literary cliché ascribing the bow to the Geloni and the 
Scythe (falx) to the Getae – indeed long scythe-bladed polearms were a national 
weapon among Getic-Dacian tribes.

Another much-discussed question is the purpose of the notches. M. 
Schchukin’s « fencing » theory that they were designed to stop and break the 
opponent’s sword is to be forgotten once and for all : the size and location of the 
notches are inconsistent with such a use. The notches could be symbolic, or be 
intended to make the sharpening easier… but the best explanation is that they 
were used for attaching a handle by means of a string or a leather band. 

Almost identical artefacts were widespread in the late 18th and 19th centuries 
among the North American native tribes. Manufactured either in Western Eu-
rope or in America, these blades were used for making daggers as well as spears 
or even battle axes.  This might shed some light on our conflicting data.

To return to the matter at hand, what can we learn from the characteristics of 
the three notched blades found in France and the conditions of their discovery ?

1) Of the two blades from Sainte-Livrade, the longer one is 42.2 cm long and 
weights 164 gr. It has no fuller and seems to taper slightly. The shorter one is 
much better preserved. It is 33.6 cm long and weights 178 gr. It has almost par-
allel edges and a shallow central fuller on its whole length. The slightly tapering 
blade from Flins is 38 cm long and 4 cm broad, roughly hexagonal in section, 
and has no fuller. 

All three finds are similar to many examples from Central and Eastern Eu-
rope in terms of general outline, length and proportions.

2) Although the blades from Sainte-Livrade were found outsite any dating 
context, they can be related to the Alan presence in Aquitany, twice witnessed 
in the early 5th century. As for the blade from Flins and the accompanying 
«Germanic» artifacts, no conclusive attribution is possible yet, but this material 
is reminiscent of the Alan-Germanic symbioses reported by written sources.

3) The two notched blades found in Aquitany are dissimilar. As they belonged 
certainly to the same people, this means that different sub-types could coexist. 

The blade from Flins was associated with a spearhead. The same combi-
nation is documented in the late 3rd or 4th century Kishpek grave in Kab-
ardino-Balkaria. 
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4) Another interesting point is the discovery of the two « Aquitanian » blades 
in a riverbed. E. Istvánovits and V. Kulcsár point out that a notched blade was 
similarly found in the Danube riverbed and wonder whether these weapons 
could have been offered as a sacrifice.

Other instances of possible ritual use of notched blades have been noticed. In 
Neizats, one of them had seemingly been driven into the coffin lid of grave 125. 
In Kichpek, the blade was stuck in a corner of the burial chamber of kurgan 13. 
The example from Kesthely-Fenékpuszta was found in a « sacrificial pit ». It is 
widely known that a sword symbolized the war god worshipped by the Alans. 
But could the blades from Aquitany and from the Danube, thrown into rivers 
instead of being stuck in the earth, relate to the same cult ? Actually the epic 
tales of the Ossetians – the Caucasian descendants of the Alans – seem to recall 
some mythological connection between the war god’s sword and water.

O. A. Radiush contends that all the notched blades were in fact symbolic 
weapons consecrated to the war god. This is probably too radical, but it does 
seem likely that at least some notched blades were used – and perhaps originally 
made – for ritual purposes. 

To conclude : the three notched blades found in France can be attributed to 
first-generation Barbarian immigrants in Gaul – the finds from Aquitany most 
probably to Alans. They are virtually identical, and contemporary, with exam-
ples from Central and Eastern Europe, whence we can infer that they had the 
same practical or ritual use. Hopefully future discoveries, and the reconsider-
ation of the material already available, will bring extra information on this issue.

Сергій Пивоваров, Віталій Калініченко, Микола Ільків
НОВІ ЗНАХІДКИ ПРЕДМЕТІВ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО ОЗБРОЄННЯ 

З РУХОТИНСЬКОГО ГОРОДИЩА (УРОЧ. КОРНЕШТИ)

Serhiy Pivovarov, Vitaly Kalinichenko, Mykola Ilkiv
New Findings of Medieval Weapons in the Ruhotyn Hillfort  

(Korneshty, Ukraine)
The	article	analyzes	the	objects	of	medieval	weapons	found	during	the	re-

search	of	Ruhotyn	hillfort	(Korneshty).	These	include	items	like	weapons	near	
and	distant	battle	and	outfit	details	 rider	and	horse.	Melee	weapons	repre-
sented	an	ax,	sabers	parts,	 including	the	pommel	handle	and	sword	chapes	
elements	 bladed	weapons.	 The	 items	 ranged	weapons	 are	 arrowheads	 and	
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quivers	details.	The	protective	gear	is	presented	fragment	mail	(armour).	The	
authors	carried	out	a	detailed	analysis	and	classification	discoveries.	Discov-
ered	material	can	get	 important	 information	from	the	military	and	political	
history	of	the	medieval	population	in	the	Middle	Dniester	certain	aspects	of	
military	affairs	in	general.

Одними із найбільш важливих питань, які пов’язані з еволюцією вій-
ськової справи у період раннього середньовіччя є ті, які безпосередньо 
стосуються озброєння того часу. Саме воно відігравало вагому роль у 
вирішенні військових конфліктів. Відзначимо, що у період VIII-X ст. на 
карті середньовічної Європи було кілька держав, які володіли могутніми 
військовими формуваннями і відрізнялися досить потужним на той час 
озброєнням та військовою культурою. До них відносилися Франкська, Ві-
зантійська імперії, Перша Болгарська держава, Великоморавська держава, 
Хазарський каганат, а також кочівники – мадяри та печеніги.

Важливим та інформативним регіоном у плані вивчення військової куль-
тури епохи раннього середньовіччя (VIII-X ст.) на теренах Центрально- та 
Південно-Східної Європи є територія Пруто-Дністровського межиріччя, 
де за останні роки було виявлено значну кількість предметів озброєння 
цього часу. Найбільш важливими пам’ятками вказаного періоду на даних 
територіях є поселенська структура поблизу с. Рідківці, а також городище 
біля с. Рухотин (уроч. Корнешти). Останнє було відкрито Б. Тимощуком. 
Фортифікації городища, від якого збереглася система масивних валів та 
глибоких ровів, становлять собою доволі унікальну оборонну систему. 
Вони розташовуються на високому мисі у північній частині однойменного 
села. Центральна площа городища має розміри 220×170 м і обмежена ва-
лом, а з напільного боку проходять ще три вали. Городище має прямокутну 
форму і численні аналогії фортифікаціям.

На території Рухотинського городища знайдено значну кількість різ-
ноетнічних предметів озброєння як ближнього, дальнього бою, так і спо-
рядження вершника та коня. Даний факт свідчить про неординарність та 
важливість пам’ятки. Озброєння дальнього бою з городища представлене 
понад 150 наконечниками стріл різних типів, а також багатьма деталями 
колчанів, які дозволяють здійснити реконструкцію останніх. Зброя ближ-
нього бою з городища представлена сокирою, а також деталями клинкової 
зброї, серед яких на особливу увагу заслуговують навершя руків’я шаблі, а 
також наконечник піхов клинкової зброї, ймовірно палаша. Захисне озбро-
єння з городища представлене фрагментом кольчуги. Метою даної роботи 
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є аналіз та характеристика предметів озброєння, виявлених під час дослі-
дження городища, здійснення їх атрибутації та класифікації.

Озброєння дальнього бою з городища поділяється на дві категорії. До 
першої з них відносяться наконечники стріл, частина з яких опублікована. 
Усі вони поділяються на втульчасті та черешкові. Втульчасті наконечники 
стріл з городища загальною кількістю 14 екземплярів задовільної збереже-
ності є пошкодженими та деформованими. Їх можна розподілити на кілька 
типів за класифікацією О. Мєдвєдєва. Значну частку з них становлять го-
стролисті наконечники, які в перетині пера мають вигляд сплющеного ром-
ба чи овалу. Розширеність пера наконечників спостерігається в основному 
у нижній третині виробів. За типологією О. Мєдвєдєва їх можна віднести 
до типу 4 – гостролисті втульчасті. Як вказує дослідник, вони були пошире-
ні у фінських племен на Північному Сході і вздовж західних кордонів Русі. 
У Прикам’ї наконечники подібного типу з’явилися ще в І тис. до н.е. і були 
поширені до ХІ ст. включно. Найближчі аналогії даним типам наконечників 
знайдені на могильнику Весьякарський Бігер-шай. Гостролисті втульчасті 
наконечники стріл були поширені також у Прибалтиці та Польщі. Конструк-
тивно-морфологічні параметри наконечників наступні: загальна довжина 
– 8,6-11,5 см; довжина від вістря пера до верхньої частини втулки – 5,2-
6,9 см; довжина черешка – 1,4-1,8 см; довжина втулки коливається у межах 
3,1-4,6 см; діаметр втулки – 0,7-0,9 см; грані наконечників симетричні, і 
варіюють у межах 0,7-0,9 см. Товщина пера наконечників коливається від 
0,2 до 0,4 см. Пропорції наконечників – 1:5-1:7. Маса знахідок – 9,1-13,3 г. 
До типу 3 – ромбоподібні втульчасті за класифікацією О. Мєдвєдєва відно-
ситься наконечник з пошкодженою втулкою. Регіон поширення подібних 
наконечників стріл охоплює Прикам’я. Особливо багато їх зустрічається на 
городищах і могильниках по р. Чіпца, притоці р. Вятка. Широко застосову-
валися фінно-угорськими народами до ХІ ст. включно. Найближчий аналог 
даному наконечнику походить з Поломського могильника. Інший втульчас-
тий наконечник з городища в Рухотині відноситься до типу 5 за класифіка-
цією О. Мєдвєдєва, а саме лавролисті втульчасті, ромбоподібні в перетині. 
Він пошкоджений. Даний тип наконечників відомий за матеріалами Серед-
нього Подніпров’я, і, як вважає О. Мєдвєдєв, вони застосовувалися з ІХ по 
ХІІІ ст. В цей же період, подібні наконечники були поширені і на сучасній 
території Швеції. Важливим є також наконечник, який відноситься до типу 
2 за класифікацією О. Мєдвєдєва, а саме втульчастий двошипний. Інший 
асортимент наконечників з городища представлений фрагментами втулок 
від наконечників, а також екземплярами з перевитими шийками.
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До другої категорії предметів озброєння дальнього бою з городища в 
Рухотині відносяться деталі колчанів, серед яких: 4 скоби – деталі крі-
плення колчанів, а також гачок кріплення. Останній являє собою заліз-
ну пластину, верхня частина якої має кілеподібне закінчення, а нижня 
частина має діагональні закінчення, які переходять в гачок. До пласти-
ни із зовнішнього боку прилягають дві скоби, які з внутрішнього боку 
виходять в отвори, котрі прикріплювалися до ременя колчана. Нижня 
частина – це самий гачок, котрий кріпився до одягу воїна і зігнутий в 
даному випадку на 90º. На кінці гачка – потовщення. Розміри знахідки 
наступні: загальна довжина – 7,7 см; найбільша ширина – 2,4 см. Діа-
метр потовщення на кінці гачка – 1 см. Товщина виробу без скоб на зов-
нішньому боці – 0,2 см; товщина зі скобами – 0,4 см. Найближчі аналогії 
даному виробу походять з північно-східної Болгарії. Також схожі гачки 
для кріплення колчана були виявлені на селищі ІХ-ХІ ст. у с. Одерці, на 
городищах у с. Скала в Болгарії та Бржецлав-Поганско у Словаччині. 
Хронологічно подібні гачки датуються кін. VIII – поч. Х ст. Як вказує 
О. Медвєдєв, наявність гачка у колчані свідчить про те, що він належав 
кінному лучнику.

Також на городищі були знайдені скоби від колчанів (4 екз.). Вони за-
лізні, задовільної збереженості. Усі частини знахідок пошкоджені. Скоби 
являють собою стержні, які, в основному, у верхній частині мають ром-
боподібне закінчення з отвором посередині або без нього. Нижня частина 
виробів кріпилася до іншої скоби, підтримуючи колчан зверху. Дослідни-
ки відносять знахідки подібного типу до спорядження лучника-кочівника 
кінця ІХ – початку Х ст. Аналогічні скоби походять з могильників Шек-
ес-Феєрвар, в похованні № 81 у с. Шаркадкерестур тощо.

Важливими, рідкісними та інформативними є знахідки ранньосеред-
ньовічної клинкової зброї з городища. До них відносяться бронзове на-
вершя руків’я шаблі та наконечник піхов палаша. Навершя пошкоджене 
у верхній частині, вірогідно, деформоване від удару іншої зброї. Його 
висота – 3,3 см; найбільша ширина – 2,2 см; висота верхньої частини 
– 1,1 см; ширина верхньої частини – 3,3 см; висота нижньої частини – 
2,2 cм; ширина нижньої частини навершя – 2,6 см. «Шапка» верхньої 
частини навершя складається з двох частин. Висота верхньої – 0,7 см, 
нижньої – 0,4 см. Внутрішній діаметр нижньої частини навершя – 2,4 см; 
товщина стінок нижньої частини – 0,2 см. По колу нижньої частини на-
вершя наявні 4 отвори, за допомогою яких навершя кріпилося до руків’я 
клинкової зброї. Діаметри отворів становлять по 0,3 см. Усі 4 отвори 
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розміщені в нижній частині навершя. Симетрія кріплення різна. Досить 
цікавою є «шапка» навершя, діаметр якої становить 2,4 см. Тут наяв-
ний пошкоджений отвір, на якому простежуються сліди удару, внаслідок 
чого, верхня частина виробу деформувалася. Іншим аспектом, який при-
вертає увагу, є наявність на нижній частині навершя шва, що може гово-
рити про досить складну технологію його виготовлення. Маса навершя 
становить 16,4 г.

Інтерпретація подібного типу навершь є досить дискусійною. Резуль-
тати археологічних досліджень дозволили припустити дослідникам, що 
подібного типу навершя могли відноситися до навершь ранньосередньо-
вічних шабель. Аналогії їм були виявлені в Абрітусі, Червеному Брязі, 
Тирговіщі в, північно-східній Болгарії, та, що досить показово, в Оломоу-
ці та Краснодарському краї. Н. Хрісімов відносить їх до групи ІІІ, і вказує, 
що зустрічаються вони лише на території Першого Болгарського царства 
і мають візантійське походження. В. Йотов припускає, що шаблі з подіб-
ними навершями потрапили на територію Болгарії у ІХ ст. та виділяє їх в 
окремий «болгарський тип» (тип 2). Іншою деталлю клинкової зброї з го-
родища є залізний наконечник піхов клинкової зброї, ймовірно, палаша, 
який являє собою овальну за формою пластину з пошкодженим кріплен-
ням до футляру. Даний виріб знаходить свої аналогії в старожитностях 
Хазарського каганату та в матеріалах Першого Болгарського царства. До 
зброї ближнього бою варто також віднести залізну сокиру, характерну 
для VIII-X ст., аналогії якій відомі на багатьох пам’ятках Центрально- 
та Південно-Східної Європи. Серед предметів спорядження вершника 
виділяється знахідка ранньосередньовічної кольчуги, яка складається з 
7 кілець. Аналогії їй також відомі на багатьох пам’ятках Карпато-Балкан-
ського регіону VIII-XІ ст.

Таким чином, можемо припустити, що військовий контингент, який пе-
ребував або брав участь в штурмі Рухотинського городища, складався з 
професійних воїнів, які володіли досить потужним й передовим для того 
часу озброєнням дальнього бою. До проведення більш масштабних роз-
копок городища стверджувати конкретно про його належність складно. 
Комплекси озброєння, знайдені на пам’ятці, знаходять численні аналоги 
серед слов’янського, скандинавського озброєння та в матеріалах Першого 
Болгарського царства та Великої Моравії. В будь-якому разі вони дозво-
ляють з інших позицій поглянути на історію Середнього Подністров’я та 
віддзеркалюють складні та суперечливі процеси, які відбувалися в Східній 
Європі у VIII-Х ст.
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Артем Папакін 
ШОЛОМИ І СХІДНІ КОНТАКТИ РУСІ ТА ПОЛЬЩІ  

(Х – ПОЧАТОК ХІ ст.)

Artem Papakin
The Helmets and Eastern contacts of Ruthenia  

and Poland (10th – early 11th cc.) 
The	paper	deals	with	the	origin	of	the	most	common	in	10th	–	early	11th	c.	

Central-Eastern	Europe	helmet	type	–	type	II	after	A.	Kirpičnikov.	These	hel-
mets	were	discovered	in	Ukraine,	Russia,	Poland	and	Hungary,	and	are	usually	
regarded	as	produced	in	early	mediaeval	Ruthenia	or	Poland.	Nevertheless,	the	
type	II	helmets	derive	from	8–9th	C	Khazar	helmets	and	the	first	known	spec-
imen	of	 this	 type	was	found	in	9th	C	Magyar	grave.	The	paper	discusses	the	
possible	ways	of	the	helmets’	distribution	from	the	Khazar	Khaganate	through	
Eastern	and	Central	Europe:	migrations,	long-distance	trade	and	war.	

Шоломи Х – початку ХІ ст. у Східній Європі представлені кількома ти-
пами, серед яких найбільш масовим є тип ІІ за А. Кірпічніковим (з чо-
тирьох частин з зубчастими краями, поєднаних заклепками і навершям, 
з тризубою накладкою). Дотепер актуальними залишаються проблеми їх 
походження, місць виготовлення та шляхів поширення Східною Європою. 
Дотепер дослідники висунули дві основні версії походження: у СРСР їх 
вважали руськими, у Польщі – польськими. Були здійснені також спроби 
поєднати дві різні версії у компромісну: нібито «руські» шоломи виготов-
лені на Русі, а «польські» є трофейними «руськими». Таким чином, в істо-
ріографії не існує єдиної думки щодо походження цих шоломів. 

Шоломи ІІ типу відомі за знахідками в Україні, Росії та Польщі: 3 знай-
дено у Чернігові, 1 – у с. Мокре на Рівненщині, 1 – на Райковецькому горо-
дищі на Житомирщині, деталі ще від двох шоломів виявлені у Новгороді; 
з польської території відомі 4 знахідки з Великопольського воєводства, 2 
екземпляри відкриті у Прусії. Версії походження цих шоломів, висунуті 
в наявній історіографії, передбачають існування неподалік територій їх 
поширення розвинутих центрів зброярства. Панівні у радянській та поль-
ській історіографіях ХХ ст. погляди на ранньосередньовічну історію регі-
ону як на процеси розвитку суспільних відносин у слов’янських племен, 
що призвели до виникнення потужних держав – Київської Русі та Давньої 
Польщі, дійсно передбачали існування центрів виробництва озброєння. 



26	 Тези	ІІ	Міжнародної	Зброєзнавчої	Конференції

Проте останнім часом історична наука, збагачена новими археологічни-
ми відкриттями та новими інтерпретаціями відомих письмових джерел, 
переглядає звичні версії походження ранньосередньовічних слов’янських 
держав і, відповідно, центрально-східноєвропейських зразків озброєння. 
Залишається все ще недоведеним місцеве, слов’янське виробництво клин-
ків мечів цього періоду, подібним же чином у нас немає жодних даних, що 
свідчили б про місцеве великопольське чи київське виробництво шоломів. 

Типологічно подібні шоломи відомі з території Хозарського каганату. 
Найбільш раннім з них є шолом VIII ст. з с. Столбище, подібну конструк-
цію мають також шоломи з Бежтинського могильника і з Краснодарського 
краю. У ІХ–Х ст. у середовищі кочівників з’являються шоломи з восьми ча-
стин (знахідки у Лагереві, Житимаку та Казазові, а також на півдні Хмель-
ницької обл.). Слід гадати, у ІХ–Х ст. на основі цих двох груп шоломів у 
кочівницькому середовищі виникає тип ІІ шоломів, що розглядається. 

Найбільш раннім екземпляром типу ІІ є шолом ІХ ст. з мадярського по-
ховання у Манвелівці Дніпропетровської обл. Інші знахідки ІХ–ХІ ст. з 
Південного Уралу та Прикубання є яскравими представниками типу ІІ: 
шолом з Каранаєва та Геленджика, з грабіжницьких розкопок з Краснодар-
ського краю; місце знахідок ще двох цілих шоломів з приватних колекцій 
залишається невідомим. Ще 2 шоломи з Краснодарського краю (Молдова-
новка, Дюрсо) відрізняються від решти шоломів ІІ типу оформленням кра-
їв пластин. На момент публікацій праць А. Бохенського, А. Надольського і 
А. Кірпічнікова більшість знахідок з кочівницького середовища були неві-
домі; після виходу ж фундаментальної праці А. Кірпічнікова «давньорусь-
ке» походження шоломів виділеного ним ІІ типу стало настільки «загаль-
новизнаним», що не піддається сумніву і сучасними дослідниками. 

Проте ми бачимо, що шоломи, конструктивно подібні до «чернігів-
ських»/»великопольських», почали з’являтися у VIII–ІХ ст. на територі-
ях, контрольованих Хозарським каганатом, і використовувалися там син-
хронно з давньоруськими і великопольськими зразками, які з’являються 
лише у Х ст. Тому слід зупинитися на можливостях поширення східних 
зразків озброєння у тогочасній Центральній і Східній Європі. Ними могли 
бути міграції, торгівля та війна. 

Одним з найбільших міграційних процесів ІХ–Х ст. в Європі, що знай-
шов відображення як у письмових, так і археологічних джерелах, було пе-
реселення з Південного Уралу до Паннонії мадяр. У 30-ті рр. ІХ ст. вони 
з’являються у Північному Причорномор’ї, залишивши поховання з раннім 
шоломом ІІ типу в Манвелівці. Наприкінці ІХ – на початку Х ст. ці кочови-
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ки залишають українські степи і переселяються до Угорщини, де також зро-
блено 2 знахідки шоломів ІІ типу. Отже, міграцію мадяр можна вважати од-
ним зі шляхів поширення шоломів ІІ типу з Хозарського каганату на захід. 

Іншим шляхом, яким могло відбуватися їх поширення, була торгівля. Час 
появи шоломів ІІ типу характеризується жвавою міжнародною торгівлею в 
центрально-східноєвропейському регіоні: за період з другої половини VIII 
по початок ХІ ст. до Північної Європи, Німеччини, Польщі, країн Балтії, 
Росії, Білорусі та України потрапили сотні тисяч арабських срібних монет, 
які вважаються свідченням цієї торгівлі. Основним джерелом поширення 
арабського срібла у Північній і Східній Європі була торгова активність 
скандинавів. Всі регіони побутування шоломів ІІ типу (за винятком Угор-
щини, де шоломи цього типу могли з’явитися з мігрантами-уграми з те-
риторії каганату) брали участь у скандинавській торгівлі зі Сходом. Вже у 
другій половині VIII ст. купці-воїни зі Скандинавії, відомі арабським дже-
релам під іменем «ар-Русійя» («русь»), закладають ряд поселень уздовж 
річкового маршруту Волгою: Стара Ладога, Рюрикове городище, Сарське 
городище, район сіл Тімерьово, Петровське і Михайловське. Наприкінці 
VIII ст. у торгівлю скандинавів було включене польське Помор’я (узбе-
режжя Балтійського моря між гирлами Одри і Вісли). У Прусії арабські 
монети з’явилися із появою у VIII ст. скандинавських торгових факторій 
Трусо (Янув Поморський) і Кауп (Віскяутен). Скандинави вивозили з цих 
регіонів рабів та хутро, з Балтійського узбережжя також сіль та янтар, вза-
мін ввозячи до Скандинавії та Східнобалтійського регіону срібну арабську 
монету. За товари, що вивозили на Схід, купці-воїни постачали місцевим 
слов’янським і балтським правителям предмети розкоші та озброєння. 

У 870–880-х рр. через «першу срібну кризу» монета з Близького Сходу 
перестала поступати на північ, і скандинави почали шукати нові торгові 
шляхи. У цей час розквітають поселення з багатими археологічними комп-
лексами зі скандинавськими речами: Гньоздово у верхів’ях Дніпра (біля 
Смоленська), Шестовиця в нижній течії Десни (біля Чернігова), Чернігів і 
Київ. Регіон поширення арабських монет у Х ст. розтягається сухопутним 
шляхом з Подніпров’я до Бугу та Вісли. У цей час у процес поширення 
арабського срібла була включена Велика Польща. Таким чином, знахідки 
шоломів ІІ типу були зроблені в регіонах, що лежали на шляхах, якими з 
VIII до початку ХІ ст. здійснювалася торгівля скандинавів зі Сходом. 

Крім торгівлі, шоломи типу ІІ могли потрапити до Центральної і Схід-
ної Європи військовим шляхом. Скандинави не лише торгували з країнами 
Сходу – інколи (зокрема, у 909/910, 913/914, 943/944 рр.) водними шля-
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хами відбувалися і військові походи на підконтрольні Хозарському кага-
нату землі. «Друга срібна криза» другої половини 50-х рр. Х ст. співпала 
у часі з посиленням військової активності Києва і Гнєзна. З 50-х рр. Х ст. 
випуск срібної монети скоротився, далека торгівля скандинавів Централь-
ної і Східної Європи почала занепадати. Місцеві правителі намагаються 
компенсувати брак срібла поставленням під контроль навколишніх земель 
і зовнішньою військовою експансією. Одним з останніх походів скандина-
вів за здобиччю став похід на хозарські і булгарські осередки на Волзі в 
60-ті рр. Х ст. Що цікаво, під час розкопок зруйнованої в цей час хозарської 
фортеці Саркел зроблено знахідку ромбічної накладки на шолом ІІ типу. 
Хоча в історіографії поширена думка, що похід цей здійснювали лише ки-
ївські варяги на чолі зі Святославом, деякі дослідники відзначають, що 
такий напад, що майже знищив Хозарський каганат, вимагав участі вели-
кої кількості воїнів, яку не могла забезпечити лише дніпровська (київська) 
русь. Слід припустити, що для таких масштабних воєнних заходів зби-
рався флот з більш віддалених регіонів: Східної Балтики, верхів’їв Волги, 
Скандинавії, а, можливо, і Великої Польщі. Після походу 968/969 р. срібло 
перестає поступати до Середнього Подніпров’я і Великої Польщі; скарби 
арабських монет зникають в Східній і Центральній Європі після 1015 р. 
Що характерно, після ХІ ст. на руських, польських і пруських пам’ятках 
перестають з’являтися і шоломи ІІ типу, тоді як чотиричасна конструкція 
шоломів продовжувала використовуватися на Північному Кавказі протя-
гом ХІ–XIV ст. 

Отже, хозарські шоломи могли потрапити до Русі, Прусії та Польщі зі 
скандинавськими купцями-воїнами. Речі східного походження, в т. ч. зброя 
– не рідкість для скандинавських пам’яток Середнього Подніпров’я і Скан-
динавії, тому можна впевнено стверджувати, що зброя з Хозарського ка-
ганату однозначно вивозилася скандинавами на північ. Таким чином, при 
розгляді проблеми походження шоломів типу ІІ на тлі скандинавської тор-
гівлі та військових походів у Східній Європі Х ст., найбільш вірогідною ви-
глядає хозарська версія походження цих бойових наголів’їв. Скандинави з 
Середнього Подніпров’я, Північного Приільмення і Поволхов’я та Великої 
Польщі брали участь у торгівлі з Хозарським каганатом і могли також бра-
ти участь у грабіжницьких походах 60-х рр. Х ст., що призвели до загибелі 
каганату. Купці/воїни могли вивезти з Хозарії шоломи в якості товарів чи 
військових трофеїв. Хозарські шоломи таким чином знаходили нових влас-
ників, потрапляючи з ними у комплекси другої половини Х – початку ХІ ст., 
чи переходячи у спадок і таким чином використовуючись інколи і довше. 
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Manouchehr Moshtagh Khorasani 
AN INTERPRETATION OF ARCHERY TECHNIqUES IN PERSIAN 

ARCHERY MANUALS: A PRACTICAL APPLICATION

The goal of the following article is to analyze and compare the archery tech-
niques described in five different Persian archery manuals: a) a manual on ar-
chery by Šarif Mohammad the son of Ahmad Mehdi from the period of Shāh 
Ismā’il Safavid (1502-1524 AD), b) Jāme al-Hadāyat fi Elm al-Romāyat [Com-
plete Guide concerning the Science of Archery] by Nezāmeldin Ahmad ibn 
Mohammad ibn Ahmad Shojāeldin Dorudbāshi Beyhaqi from 1032 hijra (1622 
AD), c) the undated manual Resāle-ye Kamāndāri [Archery Manual] collected 
by Kapur Chand, d) an archery manual titled Resāle-ye Qosnāmeh [Archery 
Manual] by an unknown author from the 13th century hijra (18th century AD) 
and e) an untitled archery manual by Mohammad Zamān dated the year 1212 
hijra [1797-1798 AD] from the Malek Library in Tehran.  The first three arti-
cles were all translated and annotated in the book Persian Archery and Swords-
manship: Historical Martial Arts of Iran (Moshtagh Khorasani, 2013a).  Further 
all three were also published in academic journals Revista de Artes Marciales 
Asiáticas (An Analysis of a Persian Archery Manuscript by Kapur Chand, Dw-
yer and Moshtagh Khorasani, 2013b), Pan-Asian Journal of Sports & Physical 
Education (A Persian Manuscript on Archery, Spear Fighting, Sword Tempering 
and Lance Fighting and Horsemanship by Šarif Mohammad the Son of Ahmad 
Mehdi, Moshtagh Khorasani and Dwyer, 2012a), and Quaderni Asiatici (Jāme 
al-Hadāyat Fi Elm al-Romāyat [Complete Guide Concerning the Science of 
Archery], Dwyer and Moshtagh Khorasani, 2012b).  Further, the author of the 
present article also translated and annotated another unknown Persian archery 
manual titled Resāle-ye Qosnāmeh which was published in the journal Quad-
erni Asiatici (An Analysis of a Persian Archery Manuscript Titled Resāle-ye 
Qosnāmeh, Dwyer and Moshtagh Khorasani, 2015). The last archery manual, 
namely an untitled archery manual by Mohammad Zamān dated the year 1212 
hijra [1797-1798 AD] from the Malek Library in Tehran will be published in an 
academic journal soon.  

We should note that the above-mentioned archery manuals are very detailed 
and talk about the following topics: 1) the history of arrows and bows, 2) types 
and characteristics of archers, 3) the principles of archery, 4) the branches 
of archery, 5) different types and characteristics of arrows and arrowheads, 
6) different types and characteristics of bows, 7) different styles of grasp-
ing the bow grip, 8) standing and sitting positions, 9) nocking the arrow, 10) 
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locking the thumb, 11) drawing methods, 12) aiming, 13) releasing, 14) dif-
ferent types and characteristics of targets (earthen butt, etc.), 15) bracing the 
bow, 16) quenching arrowheads, 17) training archers, 18) different types of 
shooting (flight shooting, shooting with a war bow, shooting leys, horseback 
archery, shooting qapaq, shooting earth arrow, 19) science of carving and 20) 
the necessities of an archer

Another important archery manual is a chapter from the book Nŏruznāme 
[The Book of Nŏruz] dated to the 11th century and attributed to Omar ibn 
Ibrāhim Khayyām-e Neyshāburi,  This chapter is fully translated and annotated 
and was published in the book Persian Archery and Swordsmanship: Historical 
Martial Arts of Iran (Moshtagh Khorasani, 2013a).  However as the chapter on 
archery in Nŏruznāme does not provide any practical advice on shooting with 
a bow, this manual is excluded from the present article as the present article 
analyzes a selective set of applicable techniques as described in the above-men-
tioned Persian archery manuals.  Due to the limitations of space, the article 
analyzes the following sections: 1) different styles of grasping the bow grip, 2) 
standing and sitting positions and 3) drawing methods, 

Олексій Бакалець
ЗОБРАЖЕННЯ ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ НА ЄВРОПЕЙСЬКИХ  

МОНЕТАХ ХІV-СЕРЕДИНИ ХVІІ ст. ІЗ СКАРБІВ ПОДІЛЛЯ

Alexei Bakalets
The Pictures of Bladed Weapons on the European Coins  

of 14th – the Middle of 17 cc. of Podolia’s Treasures
The	author	is	trying	to	trace	the	picture	of	blade	weapons	on	the	European	

coins	herbs	XIV	-	the	middle	of	XVII	century,	which	were	found	in	the	Podo-
lia’s	treasures	in	XX	-	in	the	beginning	of	XXI	century.	The	silver	coins	of	Po-
dolsk	principality,	Grand	Duchy	of	Lithuania,	the	Teutonic	Order,	the	Kingdom	
of	Poland,	Prussia,	 the	Holy	Roman	Empire,	 the	Dutch	Republic,	Branden-
burg-Prussian	 state,	 archdiocese	 of	 Salsburg	 had	 been	 analyzed	 during	 this	
exploration

Дослідження середньовічних європейських монет, які перебували в гро-
шовому обігу українських земель ХІV – середини ХVІІ ст. і Поділля зокре-
ма, має велике значення для вивчення міжнародних торгівельних зв`язків, 
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насичення регіонального ринку місцевими та іноземними монетами, ви-
вчення номіналів та особливостей їх художнього оформлення. 

В досліджуваний період відбувалися процеси формування централізо-
ваних європейських держав, локальні та континентальні війни, постійно 
змінювалися кордони держав та геополітична ситуація.

На європейських монетах ХІV– середині ХVІІ ст. розміщувалися, окрім 
портретів, номіналу, гербів, регалії – атрибути, ознаки державної влади, 
гідності, посади. До регалій імператорів та королів епохи середньовіччя 
і нового часу належать: корона, діадема, жезл, меч, трон, мантія, скіпетр, 
держава. До регалій вищого духовенста та абатств належать літургійні 
шата, патериця єпископська, митра, нагрудний хрест.

На аверсі та реверсі багатьох європейських монет часто зустрічаються 
зображення холодної зброї: меча, стріл, списа, шпаги, шаблі, палаша, щита 
та металевих обладунків середньовіччя і початку нової доби.

Подільське князівство існувало в другій половині ХІV ст. за правління 
племінників литовського князя Ольгерда – Юрія, Олександра, Бориса, 
Костянтина і Федора Коріатовичів. Воно простягалося від Покуття до 
Середнього Подніпров`я і здійснювало самостійну внутрішню та зов-
нішню політику. В часи існування Подільського князівства були розбудо-
вані, як визначні адміністративні, торгові та монетні центри – Кам`янець 
і Смотрич.

За часу правління Костянтина Коріатовича (1380–1388/91) карбувалися 
срібні півгроші двох типів. Вага срібної монети коливалася від 0,72 до 1,02 
г, діаметр – від 17 до 18,5 мм, проба срібла – 900–925. Монета карбувалася 
на високому художньому рівні і не поступалася рівню карбування тодіш-
ніх сусідів Подільського князівства: Польщі, Угорщини, Молдавії, Черво-
ної Русі.

На лицьовій стороні подільських півгрошів зображено герб князів Ко-
ріатовичів – Св. Юрій-змієборець на коні із списом в руці, яким вбиває 
змія та круговий напис: [M]ONET[A]*CONSTA(N)(TIN[I] (Монета Кос-
тянтина). На зворотній стороні монети першого типу зображений герб 
угорських королів з династії Анжу – шит із 7 ліліями та круговий напис: 
+D(UCIS) H(EREDIS ET) DOMI[N]I*DE SMOTRIC (князя, дідича та го-
сподаря Смотрича). На зворотній стороні монети другого типу зображено 
старий герб угорських королів з династії Анжу – голова страуса з коро-
ною та підковою у дзьобі та круговий напис: +D(UCIS) H(EREDIS ET) 
DOMI[N]I*DE PODOLI [A] (князя, дідича та господаря Поділля). Стра-
ус взятий був із зображення нашоломника з герба короля Людовіка Угор-
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ського (1370–1382). Подібне зображення страуса розміщувалося також на 
монетах першого угорського короля з анжуйської династії Карло-Роберта 
(1308–1342).

В грошовому обігу Поділля, Волині, Новгород-Сіверщини та Київщини 
в кінці ХІV–початку ХV ст. широко використовувалися срібні денарії (1/10 
гроша) Великого князівства Литовського часу правління князя Вітовта 
Кейстутовича (1392–1430). На одному боці монети розміщувався старий 
литовський герб – Колюмна, з іншого – герб Вітовта – вертикальне вістря 
списа та хрест з правого боку.

У десяти подільських скарбах дослідниками Орликом В., Саввовим Р. 
та Бакальцем О. зафіксована присутність срібних шиллінгів Тевтонського 
Ордену в Пруссії. Ці факти свідчить про розвиток широких торговельних 
зв’язків Ордену з українськими землями, які перебували в складі Великого 
князівства Литовського та Польського королівства у ХV ст., особливо піс-
ля його поразки у Грюнвальдській битві 1410 р. 

Зображення холодної зброї, зокрема щита і меча, зустрічається на сріб-
них грошах, півгрошах, тернаріях, дводенаріях Поділля часу правління 
польських королів Казимира Ягеллончика (1446–1492), Сигізмунда І Ста-
рого (1506–1548) та Сигізмунда ІІ Августа (1548–1572), на литовських 
денаріях, солідах, грошах, півтораках, трояках, шостаках, ортах, півтале-
рах, талерах, дукатах Речі Посполитої за часу правління королів Стефа-
на Баторія (1576–1586), Сигізмунда ІІІ Вази (1587–1632), Владислава ІV 
(1632–1648), Яна ІІ Казимира (1648–1676). 

Так, на аверсі срібного тернарія (1/3 гроша) Казимира Ягеллончика 
(1446–1492) торунського карбування, знайденого поблизу м. Тиврова Ві-
нницької області у 2008 р., в центрі зображений орел – герб Польщі та 
круговий напис «MONETA:.TORYNESI» – «монета торунська», вни-
зу три крапки (3 денарії), на реверсі – в колі зображено щит, в середині 
якого хрест з двома перетинками (малий герб Торуні) та круговий напис: 
«KASIMIR .0. KR. POLON +» – «Казимир король Польщі». Зверху зобра-
жений мальтійський хрест.

На монетах Пруссії (в складі Польщі) з одного боку зображено пор-
трет короля Сигізмунда І вправо з короною на голові та круговий на-
пис: «SIGIS * І *REX * PO *DO * IOGI . PRYS *» – «Сигізмунд І – ко-
роль Польщі та Пруссії», з іншого – герб Пруссії – одноголовий орел в 
кігтях якого затиснутий меч, піднятий над головою та круговий напис: 
«*GROSS *COMV*TERR. PRYSS. 1530» – «гріш – монета Торуні для 
Пруссії. 1530».
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На гроші Сигізмунда І, відкарбованого в прусському м. Торуні, з одного 
боку відкарбований герб міста – щит із двома мальтійськими хрестами, на 
іншому – прусський орел з мечем у кігтях.

Популярними на подільському грошовому ринку в першій половині ХVІ 
ст. були срібні соліди, гроші та півгроші Великого князівства Литовського, 
відкарбовані на Вільнюському монетному дворі польськими королями та 
литовськими князями Сигізмундом І Старим та Сигізмундом ІІ Августом.

На цих монетах, з одного боку, відкарбований на все поле монети вели-
кий герб Литви «Погонь» – вершник на коні з щитом лівій руці та підня-
тим над головою мечем – у правій. Внизу під конем розміщений старий 
литовський герб – «Колюмна» і дата арабськими цифрами. З другого боку 
монети відкарбований герб Польщі – одноголовий орел з короною.

На литовських грошах Сигізмунда ІІ Августа в центрі на одній сто-
роні зображався «Погонь» та напис: «MONETA – MAGNID – VKATVS 
– LITVA» та дата під вершником «1549». На зворотній стороні гроша 
зображено польського орла та напис латинською мовою: «SIGIZMYNDVS 
– P. – REX. – POM. D. – LITVANIE». На грошах м. Гданська на реверсі 
зображений у центрі портрет короля та по колу напис: « SIGIS. IІ. REX. 
POLODOTOCI. PRVSS», на аверсі – малий герб Гданська – два хрести над 
короною та по колу напис: «GROSVS. CIVI. DANC. 1560». 

На монетах Сигізмунда ІІІ Вази (1587–1632): солідах, грошах, трояках, 
півтораках, шостаках в різних конфігураціях зображені орел, погонь, три 
корони, внизу – сніп колося – герб м. Вазова, по колу розміщений напис: 
«GROSSVS. REGNI. POLONIE.1593.». На реверсі зображено портрет ко-
роля і по колу напис: «SIGIZMYND. ІІІ.D G. REX. PO. M. D. L.». 

На коронних ортах (1/4 талера) Сигізмунда ІІІ Вази, якого в Україні на-
зивали «мечиковим», півталерах і талерах на аверсі зображали герб Речі 
Посполитої, на реверсі – портрет короля Сигізмунда ІІІ Вази з короною на 
голові, з піднятим догори мечем у правій руці та державою – у лівій.

Великою різноманітністю зображень холодної зброї характеризують-
ся срібні монети ХVІ – середини ХVІІ ст. Священної Римської імперії та 
Бранденбургсько-Прусської держави, які перебували на грошовому ринку 
України та Поділля, зокрема, в досліджуваний період.

Так, на срібному гроші 1598 р. Австрії часу правління короля Рудольфа 
ІІ (1576–1612), на аверсі зображений герб Австрії, зверху якого розміщено 
7 стріл, на реверсі в центрі розміщено державу з хрестом, в центрі якої 
цифра 24 (гроші, з яких складався талер), по боках держави цифри «98», 
по колу – ім`я короля «RYDOLF». 
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На сілезькому гроші 1617 р. на аверсі монети у великому колі зобра-
жений грифон з піднятим у кігтях (лапах) мечем та вказано ім`я короля 
Філіпа V – «FILIPPYS». На реверсі відкарбовано зображення держави з 
цифрою «24» і дату карбування – «1617».

Одним із перших талерів Європи першої половини ХVІ ст. є імперський 
талер Тіроля часу правління імператора Священної Римської імперії Фер-
динанда І (1522 –1564). На аверсі монети в центрі зображений гербовий 
щит Австрії, зверху увінчаний масивною короною та круговою легендою 
«DYX+ BYRGYNDIA. COMEC+TIROLIS+». На реверсі розміщений пор-
трет Фердинанда І в металевих доспіхах, у правій руці він тримає скіпетр, 
а лівою – тримається за рукоятку меча. Навколо розміщена кругова леген-
да: «FERDINANDYS. D: G. ARCHI. DYX. AYSTRIA».

У 2010 р. в Шаргородському районі Вінницької області виявлений талер 
Священної Римської імперії, землі Саксонія часу правління короля Хри-
стияна (1586–1623) датований 1587 р. На аверсі монети зображений ма-
сивний герб Саксонії, на реверсі – портрет правителя із державою у лівій 
руці та великим мечем – у правій. По боках розміщена дата карбування 
– «1587» та кругова легенда: «KRISTIAN. D: G. DYX. SAXO. SA. ROMA. 
IMP.».

В грошовому обігу Поділля також перебували срібні денги та копійки 
Московського царства, про що свідчать окремі знахідки подільських скар-
бів. 

На дротових срібних копійках Московського царства ХVІ–ХVІІ ст. зо-
бражений цар на коні з мечем або св. Георгій-Змієборець, який списом 
(«копём») вбиває змія.

Таким чином, розглянувши європейські монети ХІV–середини ХVІІ ст., 
виявлені в подільських скарбах, ми можемо зробити наступні висновки.

По-перше, на багатьох європейських монетах зафіксовані зображення 
холодної зброї: мечів, стріл, списів, шпаг, шабель, палашів, щитів та мета-
левих захисних обладунків. По-друге, зображення на монетах засвідчують 
той факт, що зброя виступала засобом вирішення політичних конфліктів, 
захистом від ворогів, оберегом у постійних війнах, локальних конфліктах. 
По-третє, по монетах можна прослідкувати розвиток, удосконалення ко-
лючої, ударної та січної холодної зброї, зокрема різних типів списів, мечів, 
шабель і шпаг в Європі у період пізнього середньовіччя та нового часу. 
По-четверте, дана тема ще раз підтверджує думку про те, що зброя була 
важливим атрибутом родинних і державних гербів, монет багатьох євро-
пейських міст, графств, князівств, земель, орденів.
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Ann Feuerbach, Thomas Hanley
TRADE IN SWORDS AND SABERS BETWEEN THE KHAzARS,  

RUS/VIKINGS, AND THE ISLAMIC WORLD  
DURING THE 9TH -10th сс.

The discovery that the so-called “Ulfberht” swords were made of crucible 
steel, most likely imported from the Islamic lands to the south-east, reinforces 
the evidence found in historical documents. By combining artefactual and tex-
tual evidence, the movement of arms between these distinct cultural regions is 
explored.

Юрий Бохан 
К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВООРУЖЕНИЯ  

БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЕЛЬ ВКЛ В КОНЦЕ ХІV—ХV вв.

Yury Bohan
The Features of Armaments in Belarusian Lands of Grand Duchy  

of Lithuania in the End of 14 – 15th cc.
There	were	major	changes	in	the	military	arsenal	at	Belarusian	lands	of	the	

Grand	Duchy	of	Lithuania	at	the	end	of	XIV	-	XV	century.	Eastern	traditions	
were	gradually	replaced	by	Western	European	influences.	This	is	evidenced	by	
archaeological,	visual	and	written	sources.	Most	of	the	archaeological	finds	of	
weapons	do	not	have	the	exact	dates.	However,	according	to	written	sources	it	
is	known	that	in	the	XVI	century	they	were	irrelevant.	Therefore,	they	should	be	
dated	to	the	period	of	XIV	-	XV	centuries.	On	the	western	influence	on	the	Be-
larusian	land	armaments	show	pictorial	and	written	sources.	They	point	to	the	
massive	importation	of	arms	of	Poland.	In	the	weak	security	forces	under	arms	
of	the	Grand	Duchy	of	Lithuania	imported	weapons	is	largely	determined	the	
nature	of	the	weapons	in	general.

Конец XIV - ХV в. является в развитии материальной части армии Ве-
ликого княжества Литовского специфическим этапом. Если в предшеству-
ющее время можно говорить про относительное единство милитарных 
традиций в восточнославянском регионе, то к началу XVI в. это единство 
уходит в небытие. Материальная часть войска ВКЛ все более приобретает 
западноевропейские черты.

Вместе с тем, в последнее время отход войсковой практики ВКЛ конца 
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ХIV – ХV в.  от древнерусских традиций ставится иногда под сомнение. 
В качестве аргумента выдвигается неточная датировка артефактов оружия 
западноевропейских типов, что делает возможным их позднейшее исполь-
зование. Однако источников, которые четко свидетельствуют об измене-
ниях в материальной части войска ВКЛ именно в течение XV в., вполне 
достаточно. Начать следует с вещевых источников. На белорусских, ли-
товских и украинских землях обнаружено значительное количество ору-
жия, характерного для западноевропейской традиции того времени. К со-
жалению, большинство его не имеет четкой хронологической привязки. 
Однако это выглядит вполне естественным: захоронения с богатым инвен-
тарем, характерные для раннего средневековья, попадаются в ХV в. только 
на языческих землях Литвы. При этом не надо забывать, что язычниками 
в ХV в. оставались преимущественно только незнатные балты, владевшие 
не самым передовым оружием. Знать в большинстве случаев приняла хри-
стианство, что должно было отразиться и на обеднении погребального ин-
вентаря. 

Вполне объяснимым является и недостаток точно датированных эле-
ментов вооружения в культурных слоях населенных пунктов. Оружие 
представляло собой значительную ценность, которую старались не терять, 
а потеряв, найти. Поэтому оружие чаще всего находят там, где подобрать 
его было невозможно, например, в водоемах. Во-вторых, белорусские ар-
хеологи во время раскопок населенных пунктов вообще с трудом «вычле-
няют» культурные слои XIV-XV вв. Соответственно найти в этих «неуло-
вимых» слоях элементы вооружения тоже очень непросто. Таким образом, 
при датировании археологического материала из земель ВКЛ следует учи-
тывать и общие тенденции развития военного дела в центрально и восточ-
ноевропейском регионе, межгосударственные контакты, источники снаб-
жения армии снаряжением и т.д. 

Отмечая присутствие в вещевом материале с территории бывшего ВКЛ 
вооружения, характерного для западноевропейской практики конца XIV 
- XV в., нельзя не заметить отсутствия здесь четких свидетельств сохран-
ности определяющих моделей, характерных именно и только для восточ-
нославянских земель «древнерусского» времени. Ламелярные доспехи 
практически не представлены. Исключение составляют узко датирован-
ные началом 1390-х гг. пластинки из Вильно. При этом значительно более 
многочисленными находками XIV-XV вв. являются пластинки доспехов 
«на основе» - плат. Некоторые из них, как можно полагать, крепились по-
верх основы. Однако имела место в ВКЛ и практика крепления пластинок 
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изнутри. Об этом свидетельствуют пластинки, найденные в Луцке (Во-
лынь) и Сокильцах (Винницкая обл.). 

Если обратиться к боевым наголовьям конца ХIV - ХV в., то здесь также 
мы не найдем свидетельств четкого доминирования «русских» традиций. 
Правда, с этим периодом можно связать три ориентальные шлема, найден-
ные на землях ВКЛ (Мстиславль и Луцк), однако неясно, принадлежали они 
воинам Великого Княжества, или их противникам. Зато два типичных запад-
ноевропейских салада второй половины XV в., обнаруженные в Мстиславле 
на месте битвы 1501 года, могут быть однозначно связаны с войском ВКЛ. 

Особое внимание привлекает салад, найденный в 2013 г. И.А.Марза-
люком. Он, по всей вероятности, являлся частью богатого защитного ком-
плекта, в который входили, кроме всего прочего, кольчуга и кираса. При 
этом нагрудник кирасы приближается к немецким образцам типа кастен-
бруст, характерным для середины ХV в. Наспинник же носит черты не-
мецкого готического доспеха конца ХV в. Таким образом, мы имеем дело 
с остатками как минимум двух, если не трех (с учетом шлема) доспехов 
разных периодов XV в. 

О бытовании на белорусских землях еще одного типа западноевропей-
ских шлемов - бацинетов свидетельствуют две кольчужные бармицы из 
Несвижского замка, хранящихся сейчас в музее Метрополитен в Нью-Йор-
ке. Говоря о собрании радзивилловского арсенала, нельзя обойти внима-
нием и пластину от конского доспеха конца XV в., найденную во время 
ликвидации последствий пожара 2002 г. 

О западноевропейских влияниях на характер вооружения войска ВКЛ 
свидетельствуют и образцы наступательного вооружения. Оно представ-
лено, в частности, мечами типов ХV, ХVа, ХVIа, ХVII, ХVIII, ХVIIIb, XX, 
XXI. Большинство из них найдены случайно и не имеют четкой привязки. 
Но они должны были попасть на земли ВКЛ не позднее того времени, когда 
они производились в краях Западной или Центральной Европы, откуда они, 
по всей вероятности, происходят. Это должно было иметь место не позднее 
первой половины XVI в. В середине XVI в. мечи уже не являлись в ВКЛ пре-
стижным оружием. Ими вооружалась, преимущественно, плебейская пехота 
либо они вообще переделывались в другие виды оружия, например, сабли. 

Свидетельством западноевропейских влияний на вооружение ВКЛ яв-
ляется бытование здесь кордов и тесаков. Вероятно, они проникли на зем-
ли Великого Княжества через территорию Польши из Германии. Точное 
появление тесаков в ВКЛ неизвестно, в то время как корды проникли сюда 
уже в ХIV в. 
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Важным аргументом в пользу в значительной степени западного харак-
тера материальной части войска ВКЛ в конце ХIV - ХV в. может служить 
распространенность здесь арбалетов. К сожалению, любая статистика, ос-
нованная на находках арбалетных болтов, будет здесь недостоверной. В 
силу своей специфики, снаряды метательного оружия, найденные массово 
в населенных пунктах, тем более укрепленных, принадлежали скорее не 
их защитникам, а неприятелю, который эти населенные пункты массово 
обстреливал. Однако если обратить внимание не на снаряды, но на детали 
арбалетных механизмов, то можно увидеть, что попадались они не толь-
ко в Вильнюсе и Гродно, но и в Бресте и даже на крайнем востоке ВКЛ 
- в Мстиславле. О широком использовании арбалетов не только против 
крестоносцев и поляков, но и против татар, свидетельствуют письменные 
источники. Упоминаются арбалеты как снаряжение отдельных воинов и в 
сеньориальных жалованных грамотах XV в. Еще в конце XV в. арбалеты 
массово рассылались государством по пограничным замкам ВКЛ. 

Важным источником, свидетельствующая о бытование в ВКЛ западных 
новинок, являются изобразительные источники. Применительно к концу 
XIV - XV в. это печати литовских князей. Очевидно, что осведомленность 
создателей этих печатей в реалиях вооружения ВКЛ была значительной. 
На них присутствует свойственная для этих земель геральдика. На неко-
торых изображениях отражены не только западноевропейские, но также 
«русские» (сфероконические шлемы со шпилем) и «литовские» (легкие 
копья-сулицы) элементы вооружения. Не надо забывать и про символиче-
ский характер печатей. В условиях, когда не каждый человек эпохи сред-
невековья умел читать, визуализация печатей должна иметь огромного 
значение. Даже если не сразу удавалось отождествить печать с конкрет-
ным владельцем, ассоциации на уровне «свой» - «чужой» должна была 
присутствовать обязательно. 

Что касается второй половины XV в., то здесь, несомненно, самым из-
вестным источником являются миниатюры Радзивилловской летописи. 
Единственным несомненно «русским» элементом боевого снаряжения на 
миниатюрах летописи являются шлемы «русского» типа со шпилем. Чрез-
вычайно частое их отражение могло стать результатом копирования более 
ранних восточнославянских изображений, однако могло и соответствовать 
реальному положению вещей на восточной окраине ВКЛ, где влияние 
Востока явно ощущалось сильнее. Что касается типично западноевропей-
ского снаряжения, то оно представлено иллюстраторами Радивиловской 
летописи разнообразнее. Цельнокованый доспех фигурирует на миниатю-
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рах летописи нечасто, однако регулярно отражены щиты западноевропей-
ских форм, мечи, фальшионы и тесаки. В то же время ориентальные саб-
ли (если это действительно сабли, а не фальшионы определенных типов) 
встречаются здесь гораздо реже. 

И, наконец, о значительных западных влияниях на вооружение ВКЛ 
свидетельствуют письменные источники. Известно, что после Кревской 
унии 1385 г. шло массовое довооружение войска Великого Княжества, в 
основном за счет польских производственных центров. В большинстве 
случаев западные (польские) мастера производили такое   же оружие, кото-
рое они привыкли делать для своих, польских потребителей. Это отчетли-
во отразилось и в терминологии, которая фигурирует в реестрах высылае-
мой в ВКЛ амуниции. 

Массовая высылка вооружения из Польши в ВКЛ отмечалось  и кре-
стоносцами Тевтонского ордена. Они жаловались на Констанцком собо-
ре в 1416 г. на поставку поляками «литовцам, схизматикам и еретикам» 
доспехов, нагрудников, шлемов, кольчуг, ручного огнестрельного оружия, 
бомбард, мечей, арбалетов, махин для осады укреплений и т.д. Источни-
ком довооружения воинов ВКЛ служили и тевтонские арсеналы. Иногда 
крестоносцы сами поставляли амуницию мятежным литовским князьям 
во время внутренних конфликтов. Однако имело место и разорение запа-
сов Ордена во время удачных для ВКЛ войн. 

То вооружение, которое попадало в ВКЛ с запада, не просто дополняло 
уже существующие боевые средства, расходясь в «море» традиционного 
вооружения. Как следует из письменных источников, этого «моря» попро-
сту не было, так как литвины испытывали острый недостаток в любом 
боевом снаряжении. Таким образом, западное оружие, импортированное 
массово, должно было не просто вносить коррективы в характер вооруже-
ния ВКЛ, но и определять его. В то же время дефицит дорогого защитного 
вооружения, часто импортного, обусловил тот факт, что оно очень редко 
попадается во время археологических раскопок в культурном слое не толь-
ко XIV-XV, но даже ХVI и ХVII вв. 

Естественно, что те перемены, которые происходили в войске ВКЛ на 
переломе XIV - ХV в., не вывели его в европейские лидеры по обеспечен-
ности передовым военным снаряжением. Тем не менее, вектор, по кото-
рому развивалась военное дело в государстве Гедиминовичей, обозначил-
ся довольно четко. И даже повторная ориентализация ХVI в., связанная 
с «сарматской» модой и возрастанием венгерско-турецких влияний, не 
смогла его кардинально изменить.
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Володимир Гуцул
ОЗБРОЄННЯ НАДВІРНОЇ РОТИ CURIENSIS КОРОЛЯ  
ЯНА ОЛЬБРАХТА ЯГЕЛЛОНА ЗА РЕЄСТРОМ 1500 р.

Volodymyr Hutsul 
The Armament of Household Troops (Curiensis) of Jan Olbracht  

Jagiellon, King of Poland, According to the Registry of 1500

Протягом другої половини 15 – першої половини 16 ст. надвірні хоруг-
ви монархів в Польському королівстві і Великому князівстві Литовському, 
котрі набиралися з дворян короля/великого князя, так звані curiensis, були 
елітарними формаціями, що в природній спосіб служили взірцем для ін-
ших військових колективів, як приватних так і утримуваних державним 
скарбом. Природньо, саме надвірні королівські війська, озброєні за остан-
нім словом воєнно-технологічної думки, були середовищем, яке запозичу-
вало або формувало нові мілітарні тренди в Короні та на Литві, визначало 
«військову моду» серед польсько-литовської шляхти.

На прикладі реєстру надвірної хоругви curiensis ротмістра Анджея 
Костелецького, сформованої 1500 р. для участі у черговій литовсько-мос-
ковській війні, документу з Головного Архіву Давніх Актів в Варшаві, де 
поіменно зафіксовано склад, спорядження, озброєння комбатантів, мова 
буде йти про воєнно-технологічні процеси, котрі відбувалися в Централь-
но-Східній Європі на зламі 15 та 16 ст. Оскільки автор документу був 
уважний до автентичного написання імен хоруговних товаришів, видаєть-
ся можливим скласти уявлення про територіальне та етнічне походжен-
ня окремих комбатантів і поміркувати над кореляцією певних комплексів 
озброєння із культурним бекграундом їх носіїв.
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Владимир Гусынин, Владимир Прокопенко
«ОБОЙМы С ПЛЕЧИКАМИ» – ОДИН ИЗ ТИПОВ ОБОЙМ  

САБЕЛЬНыХ НОЖЕН XIII-XIV в.

Vladimir Gusynin, Vladimir Prokopenko 
«Scabbard Mounts with Shoulders» – One of the Types Saber Scabbard 

Mounts of 13 – 14th cc.
The	 article	 is	 devoted	 to	 the	 history	 of	 one	 specific	 type	 saber	 scabbard	

mounts	XIII-XIVth	centuries	–	«scabbard	mounts	with	shoulders».	Gusynin	V.A.	
has	described	and	developed	classification	of	such	scabbard	mounts	on	the	ba-
sis	of	findings	from	Zolotarevkas	fort.	Two	main	types	of	«scabbard	mounts	with	
shoulders»	 (with	 different	 shoulders)	 can	be	 isolated:	 scabbard	mounts	with	
long,	narrow	shoulders	and	scabbard	mounts	with	wide	leaf-shaped	shoulders.	
The	last	scabbard	mounts	probably	became	the	basis	for	formation	of	«scab-
bard	mounts	with	wings»	in	the	late	XIV	-	early	XVth	centuries.

Данный обзор посвящен истории одного специфического типа обойм 
сабельных ножен XIII-XIV в. — «обоймам с плечиками». История их 
изучения начинается с описания и интерпретации находок из раскопок 
Золотаревского поселения, разрушенного монголами в 1237 г., где среди 
значительного числа предметов престижного вооружения, было найдено 
более 60 обойм на сабельные ножны. В.А. Гусынин в своем диссертацион-
ном исследовании описал и разработал классификацию «обойм с плечи-
ками», которую, можно распространить и на находки сабельных подвесов 
XII-XIV вв., найденных на других памятниках. «Обойма с плечиками» со-
стоят из четырех элементов: хомута, охватывающего ножны; плечика на 
верхней части ножен, удерживающего обойму от разбалтывания; закле-
пки с петлей и кольца для ремня подвеса. Из общего массива находок, на 
основе формы плечиков, можно выделить два основных типа обойм. Это 
обоймы с длинными узкими плечиками трехгранного или полукруглого 
сечения и обоймы с широкими листовидными плечиками, изогнутыми в 
продольной плоскости так, что повторяют форму ножен. Вероятно, даль-
нейшая эволюция последних привела к формированию «обойм с крылыш-
ками» в конце XIV — начале XV в.
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Владимир Прокопенко
«ОБОЙМы С КРыЛыШКАМИ» — ОДИН ИЗ ТИПОВ ОБОЙМ 

САБЕЛЬНыХ НОЖЕН XV-XVIII в. 

Vladimir Prokopenko 
«Scabbard Mounts with Wings» – One of the Types Saber Scabbard 

Mounts of 15 – 18th cc.
«Scabbard	mounts	with	wings»	-	one	of	the	types	saber	scabbard	mounts	XV-

XVIIIth	century.	Prokopenko	V.M.	The	article	is	devoted	to	the	history	of	one	
specific	type	saber	scabbard	mounts	XV-XVIIIth	centuries		-	«scabbard	mounts	
with	wings».	They	arose	in	XV	century	and	were	widespread	in	the	Middle	East,	
North	Caucasus	and	Eastern	Europe.	Two	main	types	of	«scabbard	mounts	with	
wings»	can	be	isolated:	early	iron	scabbard	mounts	XV-XVIth	century	and	later	
copper	scabbard	mounts	from	the	«chechuga	sabers»	XVII-XVIIIth	centuries.	
«Scabbard	mounts	with	wings»	consists	of	four	obligatory	elements.	Clamp	as	
a	thin	plate	flexed	in	the	form	scabbard.	Wing	has	a	complicated	form	and	is	
situated	on	top	of	scabbard.	The	rivet	with	loop	binds	the	clamp	and	wing.	Ring	
belt	hanger	is	inserted	into	the	loop.

Данная работа сложилась в процессе сбора материала о «саблях-че-
чугах» XVII-XVIII в., неотъемлемой частью которых являлись специфи-
ческие обоймы на ножнах — «обоймы с крылышками». Они возникли в 
XV в. и получили широкое распространение на Ближнем Востоке, Север-
ном Кавказе и Восточной Европе, но в научной литературе их история не 
была изучена, а их описание ограничивалось лишь указанием материала и 
вида декора. Можно выделить два основных типа «обойм с крылышками» 
бытовавших в XV-XVI и XVII-XVIII веках соответственно. В целом, их 
конструкция мало изменялась и единственным существенным отличием 
между ними является материал: более ранние изготавливались из железа, 
поздние — из медного сплава. Все они имеют сложную конструкцию и 
состоят из четырех или пяти элементов: хомутов, сложно профилирован-
ных плечиков, охватывающих верх ножен, заклепок с петлей и кольцами, 
а также декоративных накладок. На протяжении XV-XVI в. «обоймы с 
крылышками» получили широкое распространение на территории Север-
ного Кавказа, Восточной Европы, Малой Азии, Ирана и Египта. Но их 
использование и развитие в каждом из этих регионов протекало по раз-
ному. К началу XVII в. их вытеснили другие, более простые обоймы, и 
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они оказались забыты, продолжая развиваться лишь в Северном Причер-
номорье и на Северном Кавказе, чтобы уже в новой форме получить ши-
рокую популярность. Второй этап их развития был связан как с общими 
тенденциями по использованию медных сплавов в сабельной оправе, так 
и поиском оптимальной формы легкой сабли. Все это вместе сформирова-
ло традиционный облик «сабель-чечуг», а возросшая известность послед-
них привела к распространению в Восточной Европе «ордынского» стиля 
оформления обойм сабельных ножен.  

Александр Стрельченко
К ВОПРОСУ АТРИБУЦИИ ПОЗДНЕСРЕДЕНВЕКОВыХ  

МЕЧЕЙ С ЗАПАДНОЙ УКРАИНы

Alexander Strelchenko 
About Atribution of Late-Medieval Swords from the Western Ukraine

Мечи позднего средневековья, хранящиеся в Отделе оружия Нацио-
нального музея истории Украины (НМИУ), уже становились объектом 
исследования Е.А. Попельницкой. Целью её работы было введение в науч-
ное обращение указанных музейных предметов, их атрибуция и соотнесе-
ние с историческими реалиями регионов, откуда происходили найденные 
экземпляры.

Вместе с тем, автор отметила, что эти мечи заслуживают более обсто-
ятельного изучения, т.к. это должно расширить представление о данном 
виде оружия в XIV–XV вв., его роли в комплексе вооружения и воинской 
культур на территории Украины указанного времени. Поэтому, в продол-
жении той работы, мы обратились к одному из мечей (инв. № З-517), най-
денному в середине 40-х годов прошлого века в Хмельницкой области 
Украины, между населенными пунктами Деражня и Лозовое. В процессе 
работы нами был выявлен ранее неизвестный экземпляр из Львовской об-
ласти, имеющий схожие внешние черты с мечом из НМИУ, одной из ко-
торых является перевернутое грушевидное навершие. Поэтому задачами 
этого исследования является введение в научный оборот нового меча и 
атрибуция обоих экземпляров с привлечением широкого круга веществен-
ных и изобразительных источников, что это позволит расширить наше 
представление о мечах обозначенного в публикации региона Украины.
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Ввиду того, что оба меча являются случайными находками, следует 
остановиться на их внешнем виде, т.к. конструктивные особенности, 
по нашему мнению, важны атрибуции указанной категории клинкового 
оружия.

Первый меч, происходящий из Хмельницкой обл., дошел до нас прак-
тически целым, имея лишь небольшие утраты на клинке и крестовине. В 
виду того, что лезвие сужается почти от самой крестовины, форма клинка 
представляет собой сильно вытянутый треугольник. Возможно, изначаль-
но он был несколько длиннее, т.к. внизу мы наблюдаем некоторую асси-
метричность и утраты у острия. С обеих сторон, примерно до половины 
длины, идет по неглубокий дол, переходящий в слабо выраженное ребро 
жесткости. Поэтому сечение клинка разное: в месте расположения дола 
оно имеет вид уплощенного шестигранника, ребра – приближается к ром-
бу. Поэтому меч мог предназначаться как для рубки, так и нанесения ко-
лющих ударов.

Железный эфес меча состоит из крестовины, хвостовика рукояти и на-
вершия. Средняя часть крестовины имеет вид вытянутого прямоугольного 
бруска, от которого отходят «S»-видные дужки круглого сечения.

Навершие гладкое и вытянутое, грушевидной формы. Хвостовик руко-
яти довольно длинный, с небольшим утолщением в середине, отдаленно 
напоминает веретено.

Второй меч, найденный на востоке Львовской области, дошел до нас 
почти целым. Внешне и по конструктивным особенностям он практически 
полностью совпадает с предыдущим экземпляром. Отличается от первого 
только более длинным клинком и меньшим по длине хвостовиком рукояти.

Исходя из типологических критериев, разработанных английским 
специалистом Э. Окшоттом мечи можно было бы относить к довольно 
широкому временному отрезку – 2 пол.XIV – 1.трети XVI вв. Но как отме-
чалось выше, исследуемые экземпляры имеет своеобразие эфеса, которое 
по нашему мнению позволяет внести определенные коррективы.

Первой особенностью является сочетание гладкого грушевидного на-
вершия и S-образной крестовины. Сопоставив эту «комбинацию» с веще-
ственными и изобразительными источниками мы пришли к тому, что меч 
следует датировать 2 пол.XV – 1 четв. XVI вв.

Вторая особенность заключается в длинном хвостовике рукояти. Пред-
ставленные аналогии данной особенности в вещественном и изобрази-
тельном материалах подтверждают наше предположение относительно 
предлагаемой  выше датировке.
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Таким образом, оба меча с большей вероятностью следует относить ко 
2 пол.XV – 1 четв. XVI вв. и представляют собой продукцию немецких 
мастерских, либо мастерских Центральной Европы, находившихся под 
влиянием первых. Соответственно эти экземпляры попали на территории 
Галиции и Подолья не ранее указанного временного отрезка.

Дмитро Коляденко 
КОРДИ – ПОШИРЕННЯ І ЗНАЧЕННЯ  
НА РУСЬКИХ ТЕРЕНАХ У XV–XVI ст.

Dmytro Kolyadenko
«Kords», their Distribution and Significance  

on Ruthenian Lands in 15–16th cc.
In	our	view,	a	key	aspect	in	determining	kords	and	it’s	possible	classification	

is	producing	in		«Knife	Workshops».	It’s	determines	basic	features:	one-sided	
grinding,	nagel	and	features	of	the	handle.	Kords	had	widespread	on	Ukrainian	
territory	during	the	16th	century	(up	to	60%	sometimes).	Its	main	role	as	part	
of	Ukrainian	arms	is	spread	as	the	main	bladed	weapons,	and	with	the	spread	
of	technology	of	use	one	side	edge	weapons	technology	among	the	gentry	and	
townspeople.	Later	those	fencing	technology	became	the	basis	for	further	sa-
bres	already	in	the	«Cossack»	day	on	Ukrainian	territory.	

Корди – клинкова однолезова зброя, досить поширена на українських 
землях у XVI ст., у засобах масової інформації, популярних виданнях 
тощо рідко асоціюється з українською міліарною традицією, і залишаєть-
ся практично невідомою широким верствам населення. Навіть у спеціа-
лістів часом виникають питання щодо певних нюансів розповсюдження 
кордів, їх класифікації (зокрема, в деяких музейних зібраннях) і атрибуції 
нових археологічних знахідок. Мабуть найактивніше проблема походжен-
ня і класифікації кордів досліджувалася у країнах Східної Європи (Поль-
ша, Чехія), де цей вид зброї був найбільш поширений. Варто відмітити ро-
боти М. Глосека, А. Надольського, Т. Горбачта, П. Заковського, Л. Марека 
А. Міхалака. Але варто відзначити і той факт, що перераховані дослідники 
або не були знайомі з українським матеріалом, або не вважали його сут-
тєвим, наприклад, в найбільшій роботі, що присвячена кордам і тесакам 
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чеського дослідника Петра Заковського (Petr Žákovský) території сучасної 
України взагалі не включені в ареал побутування кордів.

Cам термін «корд», який вживається в руських документах XV–XVII 
ст. походить, найймовірніше від німецького «kordelatsch», «kordalatsch», 
що в свою чергу походить від італійського «cortelas» і означає «великий 
ніж». В цьому ж контексті до означення кордів можна використовувати 
інший термін, що ідентичний за значенням – нім. «grossmesser». На даний 
час не розроблено надійних схем класифікації цього виду зброї. Крім того, 
в науковому середовищі точаться суперечки, як саме ідентифікувати кор-
ди і відрізняти їх від іншої типологічно схожої зброї. Пропонуються два 
одновних варіанти. Об’єднувати різні типи однолезової клинкової зброї в 
єдиний масив або намагатись розрізнити їх за морфологічними ознаками. 
До науковців, що пропонують перший варіант можна віднести Яна Шим-
чака, який доводить, у середньовіччі не було різниці між «кордами» і «те-
саками» (чеш. «tesak», нім. «dussege») в документах. Ю. Бохан зауважує, 
що на ранньому етапі побутування кордів і тесаків їх розрізняли між со-
бою, а від XVІ ст. поняття «корд» й «тесак» у документах майже перестали 
розмежовувати. М. Глосек, А. Надольський, А. Грабарчик виділяють типи 
«кордів» і «тесаків» окремо, опираючись на конструктивні особливості 
побудови руків’я. 

На нашу думку дане термінологічне питання можна спробувати виріши-
ти не стільки виходячи з конструктивних особливостей зброї, скільки че-
рез дослідження походження (еволюції) того чи іншого її виду. Відомо, що 
в середні віки, коли зароджувалась диференціація мечів, тесаків і кордів їх 
виробництво зазвичай входило до структури цехового виробництва. Саме 
цей факт досить часто ігнорується більшістю дослідників.  Цехова струк-
тура виробництва відмінна від сучасної промислової і методи конкуренції 
в середньовічній Європі дуже різко відмінні від прийнятих у сучасних гло-
бальних ринках. Зокрема, варто відміти, що право виготовлення певних 
типів продукції,  нерідко монополізувалося окремими міськими цехами. 
Саме це, на нашу думку, тісно пов’язано з початками еволюції кордів і 
тесаків (до яких відносимо також і фальшіони) – як зброї, що виготовлена 
в різних цехах! Як відмінна риса цеху «ножовиків» корд отримав свою 
характерну деталь - нагель або щиток з правого (найчастіше) боку руків’я, 
що відрізняє його від меча, таких деталей на мають ні фальшіони (тесаки) 
періоду загострення конкуренції між цехами, ані мечі. Ця визначна деталь, 
а також одностороннє лезо мали класифікувати корд, як продукцію «ножо-
вого» цеху. Не дивно, що виробництво зброї, яка по технічним параметрам 
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не поступалась мечам, викликало жорстоку реакцію з боку цехів «мечни-
ків» (в середньовічних містах північної Італії, Німеччини і Сілезії, де кор-
ди, власне, і зародились – мечі виготовлялись не в рамках одного цеху, а 
декількох – окремо леза, окремо руків’я, окремо піхви). І нам відомі судові 
суперечки між майстрами цехів, наприклад на німецькому актовому мате-
ріалі. Саме походження з різних цехів і визначає, на нашу думку, різницю 
в характерних деталях: корд має нагель, як правило односторонню заточку 
і руків’я, що зроблене за тим самим принципом, що і руків’я ножа – двома 
накладками (дерев’яними чи роговими), на заклепках. 

При такому трактуванні стає зрозумілим, чому у писемних джерелах на 
теренах Корони Польської і ВКЛ корди спочатку різнились з тесаками, а 
пізніше позначались ідентично. В Кракові, наприклад, вся клинкова холод-
на зброя ще на початку 16-го століття виготовлялась цехом «Мечників». 
Яскравою ілюстрацією цьому слугує кодекс Бальтазара Бехема, який опи-
сує цехи Кракова. У Львові, наприклад, цех «ножовиків» оформився і от-
римав свій статут аж у 1634 році, коли питання «конкуренції» між кордами 
і тесаками в західній Європі взагалі втратило актуальність.

Проникнення кордів в мілітарну культуру Руського населення відобра-
зилось і в іконографічних пам’ятках. Станом на 15-16 століття говорити 
про значну кількість зображальних джерел на українських землях ми не 
можемо, звісно. Тим більш цінним є кожен окремий експонат, за яким 
може бути відтворена матеріальна культура. Одним з таких джерел висту-
пають ікони з православних храмів. Відомо, що православний іконопис 
побудований на вимогах канонів, але у випадку з українським церковним 
малярством, з 15-го століття ми бачимо на зображеннях речі, які ми мо-
жемо класифікувати не як канонічні, а як такі, які дійсно побутували на 
час створення пам’ятки. Зокрема на фрагменті ікони «Страсті Господні» 
ми бачимо типовий великий «бойвий ніж», на іконі Архангел Михаїл і св. 
Параскева початку XVI ст. ймовірно зображено майже прямий корд з ха-
рактерним «щитком». З середини XVI ст. кількість зображень, які іденти-
фікуються як корд, збільшується.

З 16-го століття починається широке розповсюдження кордів на русь-
ких теренах ВКЛ. В ухвалі від 1528 року зобов’язано землевласників «с 
каждых осми служоб людей ставити пахолка, на добром кони,	во	зброи,	з	
древом,	с	прапором,	на	котором бы был панцер, прылбица,	меч	або	корд,	
сукня	цветная,	павеза и остроги две». Про велику популярність кордів у 
ВКЛ свідчить попис 157 року. Ю. Бохан пише: «…ў Віленскай харугве 
корды складалі	 65,67%	 ад	 усіх	 пералічаных адзінак клінковай зброі,	 у	
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Браслаўскай харугве	—	64,7%,	у	Ковенскай харугве	—	43,75%,	у	Слонім-
скай харугве	—	45,9%,	у	Пінскай харугве	—	15,65%,	у	Менскай харугве 
—	35,56%,	у	Рэчыцкай харугве	—	3,23%	і	г.д.	У	большасці харугваў гэта 
альбо быў самы пашыраны від клінковай зброі,	альбо	займаў па папуляр-
насці другое месца,	саступаючы толькі шаблям…». Нажаль, як нам відо-
мо, в цьому переписі відсутня детальна інформація про Руські території, 
оскільки воєвода Києвський і маршалок Волинської землі князь Конс-
тянтин Констянтонович Острозький «регистры дати не хотелъ…», але 
про широке поширення кордів на землях України можуть свідчити інші 
документи. Для прикладу можна навести скаргу Адама Моцарського до 
володимирського замкового уряду на князя Андрія Курбського щодо захо-
плення останнім міста Сомін. Серед реєстрів пограбованого у міщан май-
на відмічені, зокрема, і корди. Для прикладу: «…под паном Серафином 
Бенецким конь	рыжии взято, важности золотых двадцат	и	корд с поясом 
оборвано, важносты таларов два…», «… Остапа Танчиковича злуплено 
сукну лунскую,	важности злотых чтыры	и	ощеп отнято,	важности грошей 
пятнадцат,	 корд за злотый еден…». Також інформативною є статистич-
на вибірка – серед постраждалих 28 міщан корди, як основна клинкова 
зброя, вказані у 17 випадках (60,7%). Також корди згадуються в заповітах, 
як майно, яке закладається, матеріалах судових справ, що стосуються не 
лише пограбувань, а й збройних сутичок шляхти. Зокрема варто відміти-
ти, що корди виступають в цих матеріалах зброєю «лицарською» поряд із 
мечем і шаблею, що підважує тезу про застосування цього виду холодної 
зброї в основному бідними верствами населення (селянами, міщанами, 
піхотою), як на територіях центральної Європи. У тих же матеріалах су-
дових справ можемо зустріти і свідчення стосовно застосування кордів. 
Наприклад: «Наперед почалъ словы неучтивыми соромотити,	 а	 потом,	
добывъши корда,	мне	в	шию	на	правой стороне ранъ шкодъливых три за-
далъ,	а	в	руку	правую	верхъ палцовъ также рану шкодливую мни задалъ.	
И,	зранивъши мене, еще на единокъ вызывалъ,	хотечи мене о горло при-
правити» зі скарги Якима Ощовського на Богдана Стому-Корницького. 
Тут ми явно бачимо серію імпульсивних легких ударів кордом, і хоч до 
справжнього застосування в даному випадку справа не дійшла, але може-
мо констатувати, що раптове вихоплення січної зброї з піхов з одночасним 
несенням ударів нам добре відоме з західноєвропейських  фехтувальних 
трактатів 15-16 століть.

Висновок. На нашу думку, важливу роль у визначенні корду як окремо-
го виду зброї є його походження з цеху «ножовиків». Корди мали широке 
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розповсюдження на українських теренах, а головна їх роль, як елемента 
озброєння руського (українського) мілітарного люду є те, що їх широке 
(можливо домінуюче) поширення в 16-му столітті, як основної клинкової 
зброї, разом із поширенням техніки використання однолезової (переважно 
січної) зброї в середовищі шляхти і міщан, стало підґрунтями для подаль-
шого широкого розповсюдження шабель уже в «козацьку» добу на україн-
ських теренах. Подальші дослідження цехових документів мають надати 
переконливі підтвердження нашої гіпотези 

Святослав Сичевський, Юлія Безкоровайна,  
Володимир Прокопенко 

«КОРДИ» –  ПІЗНЬОСЕРЕДНЬОВІЧНА  
ХОЛОДНА ЗБРОЯ З НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ  

НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Svyatoslav Sychevskii, Julia Bezkorovayna,  
Volodymyr Prokopenko 

«Kords»: Late Medieval Cold Weapons from the New Acquisitions  
of the National Museum of History of Ukraine

This	work	is	a	publication	of	three	Late	Medieval	kords	(large	combat	knives)	
from	 the	 new	 acquisitions	 of	 the	National	Museum	 of	Ukraine.	 This	 type	 of	
weapon	was	widespread	in	XIV-XVI	centuries	in	Central	and	Eastern	Europe,	
the	Balkan	 states,	 even	 in	England	 and	 Scandinavia.	 The	 finds	 of	 kords	 are	
also	 known	 in	 the	 countries	 that	 share	 common	 history	with	Ukraine	 in	 the	
Middle	Ages	-	 in	Hungary,	Poland	and	Lithuania.	Each	new	find	or	museum	
acquisition	of	this	type	of	weapon	is	important	for	historical	weapons	studies	
and	requires	to	be	put	into	academic	circulation,	which	is	the	purpose	of	this	
work.	Three	kords,	discovered	accidentally	by	local	residents	near	the	village	
of	Irayiv	(Ternopil	region),	near	the	Carpathian	mountain	ridge	Kostrych	and	
near	the	village	of	Serbychany	(Chernivtsi	region),	are	dated	to	the	Late	Middle	
Ages	and	have	certain	analogies	with	the	kord	found	in	archaeological	sites	of	
Ukraine,	Czech	Republic,	Lithuania	etc.	This	allows	to	more	accurately	date	
the	findings	and	recall	the	military	events	that	took	place	in	the	areas	where	the	
weapons	were	found.	The	kords	belong	to	unique	discoveries	of	weapons	and	
enable	a	better	understanding	of	Late	Medieval	weapons	complex	in	Galicia,	
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Moldavian	Voivodship	and	their	neighbors.		Keywords:	kords,	combat	knives,	
medieval	weapons,	Late	Middle	Ages,	Ukraine,	Central	Europe,	Eastern	Eu-
rope		По	поводу	перевода	слова	Корд.	Может	оставить	как	есть	-	Kord,	
бо	 в	 литературе	 (зачастую	 восточноевропейские	 языки	 с	 английской	
аннотацией)	их	называют	и	dussack,	и	falchion,	и	hunting	knife.	Мы	ведь	в	
скобках	поставили	расшифровку	-	(large	combat	knives).

«Корди» – пізньосередньовічна холодна зброя з нових надходжень На-
ціонального музею історії України. Безкоровайна Ю.Г., Сичевський С.В., 
Прокопенко В.М.  Анотація:  Ця робота, є публікацією трьох пізньосе-
редньовічних кордів — холодної зброї з нових надходжень Національного 
музею історії України. Корди, або великі ножі, є предметами озброєння 
які сформувалися на теренах східної та центральної Європи в XIII -XIV ст. 
та еволюціонуючи проіснували значний час. Дослідники, ґрунтуючись на 
археологічних знахідках та музейних зібраннях, відмічають значне поши-
рення цього типу озброєння в Німеччині, Австрії, в Балканських країнах, 
в Сілезії, Чехії, Моравії Румунії, та навіть в Англії та країнах Скандина-
вії. Також знахідки кордів відомі в країнах з якими нас поєднує спільна 
середньовічна історія - в Угорщині, Польщі та Литві. Проте відчуваєть-
ся брак офіційних археологічних публікацій подібних знахідок з теренів 
України. На сьогодні існують лише кілька публікацій знахідок кордів (з 
городища Зелена Липа, з розкопок Замкової гори в Києві, та з одного по-
ховання золотоординського часу). На мапі розповсюдженій в одній з робіт 
Петра Жаковського територія України  білою плямою вклинюється в коло 
утворене ареалом розповсюдження цієї зброї. Зважаючи на активне воєн-
не минуле наших територій, подібна ситуація виглядає дивно, тому кожна 
нова знахідка або музейне придбання згаданого типу зброї є важливою 
для історичного зброєзнавства та потребує введення в науковий обіг, чому 
й присвячена ця робота. Три корди, знайдені випадково місцевими жите-
лями неподалік села Іраїв (Тернопільска область), в районі карпатського  
Хребта Кострич та села Сербичани (Черновицької області) датуються ча-
сами пізнього середньовічча, та мають певні аналогії з кордами знайдени-
ми на датованих археологічних пам’ятках України, Чехії та Литви тощо, 
що дозволяє нам більш точно датувати знахідки та згадати військові події 
які точилися в той час в регіонах де було знайдено цю зброю. Корди нале-
жать до унікальних знахідок зброї, та дають змогу краще зрозуміти пізньо-
середньовічний комплекс озброєння в Галичині, Молдавському воєводстві 
та в їх сусідів.
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Олена Попельницька
ПІВДОСПІХ ФРАНЦИСКА МЕДИЧІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVI ст. 

ТА ІТАЛІЙСЬКІ ЛАТИ ВЕРШНИКА ПОЧАТКУ XVII ст.  
У ЗІБРАННІ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Оlena Popelnytska 
Armor of Francesco de Medici of the Second Half of the 16th century 

and Armor of Italian Rider of Early 17th century in the Collection of the 
National Museum of History of Ukraine

The	National	museum	of	the	history	of	Ukraine	in	Kiev	saved	two	armors,	
made	in	Italy	in	the	second	half	of	XVI	-	early	XVII	century.	They	came	from	
the	collection	of	the	Bogdan	Khanenko,	who	bought	them	in	1890	at	auction	in	
Rome	–	on	the	sale	of	the	collection	of	antiquarian	and	artist	Raoul	Richards.
Both	armors	were	made	in	Italy	around	the	same	time	and	have	many	com-

mon	design	features.	Their	difference	is	the	style	of	decoration,	due	to	different	
destination	and	social	class	of	their	owners,	and	the	influence	of	various	artistic	
styles	–	Renaissance	and	Baroque.
Technology	and	stylistics	 (especially	considering	one	of	 the	armor)	allow	 to	

date	it	the	second	half	-	the	last	quarter	of	the	XVI	century.	This	is	confirmed	by	the	
years	of	the	life	of	its	owner	–	Grand	Duke	of	Tuscany	Francesco	Medici.	The	sec-
ond	armor	was	made	on	the	border	of	XVI-XVII	centuries	–	in	the	time	of	prolifer-
ation	of	firearms.	This,	in	particular,	shows	the	presence	of	armored	gloves,	adapt-
ed	for	use	with	handguns,	and	additional	breastplate,	defending	against	bullets.
Both	armors	are	designed	for	riders.	They	are	made	of	large	forged	plates,	

making	the	armor	less	flexible,	but	stronger.	These	armors	belong	to	the	«clas-
sic»	type	–	the	next	phase	of	evolution	«Maximilian»	and	«Milan»	armor-plat-
ing.	Both	armor	include	helmets	armet,	 in	the	XV-XVI	centuries	improved	by	
gunsmiths	of	Milan.	Both	of	armor-platings	 include	protection	 for	 the	shoul-
ders.	Hand	protection	 includes	hinge	elements.	The	body	protection,	cuirass,	
has	a	triangular	bottom	edge	in	front	of	it.
There	are	two	plates	attached	to	it	 for	hips	protection.	The	foot	protection	

consists	of	hinge	tubes.	In	addition,	 the	 two	armor-plating	have	a	number	of	
similar	 features	such	as:	decoration	of	surface	 in	 the	 technique	of	«artificial	
patina»,	the	decoration	with	engraving	and	gilding	etc.

У Національному музеї історії України у Києві зберігаються два лицар-
ські обладунки, виготовлені в Італії у другій половині XVI – на початку 
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XVII ст. Вони походять з зібрання відомого колекціонера Богдана Ханенка 
та надійшли до музею у 1937 р. з київського Музею західноєвропейсько-
го та східного мистецтва. Обидва комплекти військового спорядження Б. 
Ханенко записав до рукописного каталогу свого зібрання зброї (зараз збе-
рігається у Науковому архіві Національного музею мистецтв імені Богда-
на та Варвари Ханенків у Києві (НММХ)). Один з означених обладунків 
експонувався на манекені кінного воїна у передпокої будинку подружжя 
Ханенків, як це представлено на фотографії початку ХХ ст., що зберігаєть-
ся у НММХ.

За заповітом Б. Ханенка (що помер у 1917 р.) його зібрання старожит-
ностей стало основою одного з київських музеїв – Другого державного 
музею, у 1921 р. перейменованого на Музей мистецтв Всеукраїнської 
академії наук імені Богдана та Варвари Ханенків (з 1934 р. – Музей за-
хідноєвропейського і східного мистецтва). Означені обладунки експону-
вались у залах музею, про що повідомляє музейний путівник, надруко-
ваний у 1924 р. Після передачі у 1937 р. до Центрального історичного 
музею (ЦІМу, колекції якого стали основою формування зібрання сучас-
ного НМІУ) до 1941 р. обидва обладунки експонувались у відділі зброї т. 
зв. «Музейного містечка» у Києво-Печерській лаврі, у роки Другої світо-
вої війни були евакуйовані до м. Уфи (Башкирія), у 1944 р. повернулись 
до Києва.

Під час евакуації у роки війни означеного військового спорядження та 
його наступного повернення до Києва загинула музейна облікова докумен-
тація і зв’язок цих предметів з зібранням Б. Ханенка був втрачений. По-
штовхом до ідентифікації депаспортизованої зброї з зібрання Б. Ханенка 
серед музейних предметів НМІУ стало наше ознайомлення з текстом акту 
передачі 1937 р. зброї та предметів військового спорядження з Музею за-
хідноєвропейського та східного мистецтва до ЦІМу. Деякі з зазначених у 
1937 р. акті інвентарних номерів досі присутні на речах фондової групи 
зберігання НМІУ «Зброя та військове спорядження». Проте це не означає, 
що всі вони походять з зібрання Б. Ханенка, адже після створення у 1919 
р. Другого державного музею та Музею мистецтв ВУАН до колекції Б. Ха-
ненка були долучені предмети з інших зібрань. Щоб з’ясувати, які предме-
ти, у 1937 р. передані до ЦІМу, походять саме з «ханенківської» колекції, 
ми залучили інформацію зі вже згадуваного рукописного каталог зібрання 
зброї Б. Ханенка та інвентарного каталогу Музею мистецтв ВУАН, скла-
деного його першими зберігачами М. Макаренком та Г. Лукомськиим, що 
також зберігається у НММХ. При ідентифікації зброї з зібрання Б. Ханен-



Theses	of	the	ІІ	International	Conference	on	the	History	of	Arms	&	Armor	 53

ка також були використані фотографії інтер’єрів помешкання Ханенків, у 
яких експонувались предмети з зібрання Б. Ханенка.

Актуальність даного дослідження полягає у тому, що вперше до науково-
го обігу вводяться два комплекти захисного військового спорядження дру-
гої половини XVI – початку XVII ст. західноєвропейського виробництва.

Обидва означені комплекти військового спорядження виготовлені в Іта-
лії приблизно в один час і мають багато спільних конструктивних рис. Їх 
відмінністю є манера декорування, обумовлені як різним призначенням лат 
та соціальною приналежністю їх власників, так і впливом різних худож-
ніх стилів – ренесансу та бароко. Один з комплектів за технологічними та 
стилістичними ознаками можна датувати другою половиною – останньою 
чвертю XVI ст., що підтверджують і роки життя його власника, великого 
герцога тосканського Франческа Медичі. Другий комплект виготовлений 
на межі XVI-XVII ст. – часу широкого поширення ручної вогнепальної 
зброї. Про це, зокрема, свідчить наявність латних рукавиць (пристосова-
них для користування ручною вогнепальною зброєю) та додаткового на-
грудника, що захищав від ураження кулями.

Згідно рукописного каталогу, складеного Б. Ханенком, обидва обла-
дунки у 1890 р. були придбані у Римі на аукціоні зібрання Рауля Річард-
са – римського антиквара, художника-аматора, сина художниці Е. Гаджі-
отті-Річардс та британського аристократа, письменника і журналіста А. 
Бат-Річардса.

Обидва доспіхи призначені для вершників. Їх виготовлено з великих 
кованих пластин, що робить лати менш гнучким, проте міцнішим. Подіб-
ні панцирі належать до «класичного» типу і є наступною фазою еволю-
ції «максиміліанівських» і «міланських» лат. До обох комплектів входять 
шоломи типу armet пізнього «бургундського типу», у XV-XVI ст. удоско-
налені зброярами Мілана. Деталями обох латних панцирів є наплічники, 
утворені передніми та задніми парами «крил». Захистом рук служать труб-
часті шарнірні наручі. Захист корпусу – кіраса – складається з суцільних 
наспинника та нагрудника, нижній зріз якого, опущений до рівня стегон, 
має трикутну форму. До бічних сторін трикутного виступу ременями з 
пряжками прикріплені стегенні щитки. Захист ніг складається з настеген-
ників, наколінників з «мушлями» та пластинчастих шарнірних наголінни-
ків. Крім того, обидва панцирі мають ще ряд подібних ознак: їх поверхня 
оброблена у техніці «штучного патинування»; для надання більшої міц-
ності краї пластинчастих деталей загнуті назовні; декор виконано гравіру-
ванням і позолотою.
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Розглянемо кожен з обладунків.
1.Півдоспіх з шоломом. Друга половина XVI ст. Італія, Мілан(?).
Поверхня півдоспіху декорована гравіруванням і позолотою. Його мог-

ли одягати під час тріумфальних виїздів та військових парадів, на бенкети 
і весілля як ознаку високого соціального статусу. Про можливість викори-
стання цих лат під час турнірів свідчить посилений захист корпусу, облич-
чя та голови.

Півдоспіх складається з шолома з нашийником, кіраси, комплектів захи-
сту плечей, грудей, рук і стегон. Шолом декоровано гравіруванням та по-
золотою. Елементами декору є широкі орнаментальні смуги. На потилиці, 
в основі гребня, змонтована фігурна трубка для утримування плюмажу. 
Захист шиї належить до пізнього «бургундського типу».

Нагрудник кіраси масивний, зі спущеним до рівня стегон трикутним та-
пулем. Наспинник короткий, до талії, без поперекового прикриття. Така 
довжина наспинника обумовлювалась модою на чоловічий одяг з фалдами 
на спині, видними з-під короткого наспинника.

Два сегментні «дошки» для захисту зовнішньої поверхні стегон (кожна 
з дев’яти пластин, з’єднаних зі споду шкіряними ременями з заклепками), 
приєднані до нижнього краю нагрудника ременями з пряжками. Напліч-
ники складаються з чотирьох сегментних пластин: більші прикривають 
лопатки (на спині перекриваючи одна одну), менші – груди та частково 
пахви.

Комплект захисту рук складають трубчасті захисти та ліктьова «чашка».
Краї пластинчастих деталей прикрашені золоченими голівками заклепок 

та гравірованими позолоченими косими насічками, що імітують витий шнур.
Декор лат виконано у ренесансній традиції. Нагрудник та наспинник 

вкривають гравіровані орнаментальні смуги, що від плечей та горла кли-
ном позаду спускаються до талії, спереду – до стегон. Нагрудник та на-
плічники прикрашають картуші і медальйони з бюстами і постатями у 
античних панцирах та шоломах. Угорі нагрудника у овальному картуші 
зображено герб родини Медичі (шість дисків, розміщених навколо «маль-
тійського» хреста), який підтримують двоє лицарів. Над картушем граві-
рована геральдична герцогська корона з дев’ятьма зубцями. Нижче герба 
розміщено два медальйони з профільними чоловічими бюстами, симе-
трично оберненими до осі тапуля. Нижче, в овальному картуші, обрамле-
ному рослинними пагонами, представлені дві постаті в античних обладун-
ках, з мечами та списами в руках. Подібна постать в овальному картуші 
розташована у центрі наспинника кіраси.
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Наручі декоровані вертикальними орнаментальними смугами з зобра-
женнями постатей в овальних картушах.

2. Доспіх повний з шоломом. Кінець XVI – початок XVIІ ст. Італія.
Придбаний у 1890 р. на римському аукціоні; експонувався на манекені 

вершника. Крім означених лат, до комплекту входив також додатковий на-
грудник пластрон і додатковий шолом іншого типу. Означений комплект 
військового спорядження, за свідченням аукціонного каталогу, належав 
родині маркізів Річчі де Рієті. На тому ж самому манекені лицарське спо-
рядження експонувалось у київському будинку Ханенків, а у 1920-і рр. – у 
Музеї мистецтв ВУАН.

Доспіх складається з кіраси, наплічників, захисту шиї (горжета), захисту 
ніг та рук (наручі та ліктьове прикриття), латних рукавиць. До комплекту 
входить шолом armet з нашийником «бургундського типу» з чотирьох го-
ризонтальних пластин. Поверхня лат декорована штучним патинуванням 
темно-брунатного кольору.

Наплічники спереду декоровані накладними позолоченими 8-пелюст-
ковими розетами. На нагруднику гравіроване позолочене зображенням 
шийного ланцюга з овальним медальйоном, контури якого виконані пу-
ансоном. У медальйоні зображено Діву Марію з чотками, що тримає на 
руках Ісуса-дитину. Ліворуч медальйона помітна вм’ятина, можливо, від 
удару списом чи влучання кулі. Вище медальйона розміщено контурний 
малюнок (герба?): картуш у формі липового листка з серцеподібною фігу-
рою. Посередині малюнка вмонтовано металевий штир для кріплення до-
даткового нагрудника. Ліворуч і праворуч зображення нагрудного ланцюга 
розміщені ще чотири штирі.

Всередині кіраси та інших деталей панцира зберіглася м’яка текстильна 
підкладка та ремені для з’єднання його окремих частин, прикрашені мали-
новим оксамитом та срібним зубчастим галуном.

На фаланги пальців шкіряних рукавиць нашиті захисні сталеві пласти-
ни з гравірованими зображеннями людських нігтів.

Пластинчасті шарнірні поножі – короткі, розраховані на воїна, взутого в 
чоботи. До комплекту захисту ніг входять «мушлі» для прикриття колінної 
чашечки.

Зазначений обладунок міг використовуватись як турнірний так і бойо-
вий. Він є взірцем універсального «доспіху-трансформера», з якого можна 
зібрати панцири різного призначення. Його власник міг служити в елітній 
важкій кавалерії (з початку XVII ст. створюваній у багатьох європейських 
арміях), що складалась з представників аристократичних родин.
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Вивчення зібрання зброї Б. Ханенка є цікавим і перспективним, пере-
дусім, у контексті формування колекції НМІУ та з’ясування шляхів над-
ходження до неї експонатів. Присутність у цьому зібранні предметів, що 
становлять не лише значну історичну (меморіальні речі), а й художню вар-
тість демонструє, наскільки ретельно Б. Ханенко ставився до відбору ре-
чей, купуючи на відомих європейських аукціонах раритети.

Олександр Алфьоров
СПИС – ІНСИґНІЯ РУСЬКИХ КНЯЗІВ  

(ЗА ДАНИМИ СФРАГІСТИКИ)

Оleksander Alfyorov
Spear as Insignia of Russian Princes (According to Sfragistic Sources)

Інсиґнія (лат. Insignia) – зовнішні знаки могутності та влади. В Україні 
аналогом цього слова вживався термін клейноди. Достовірно відомими ін-
сиґніями Київської Русі вважають княжу шапку. Інші сакральні предмети 
влади знаходяться у площині реконструкцій, проводити які дозволяють 
джерела писемні, археологічні та зображальні. На відміну від писемних 
чи археологічних джерел, зображення містять інформацію, яка може бути 
і закодована, або без додаткових досліджень не правильно потрактована. 
Тож і ставлення до них серед істориків завжди обережне. У свою чергу ця 
обережність призводить і до повного ігнорування. В Україні поза полем 
академічної науки залишилась і сфрагістика. Довгий час її уділ лишався 
як додатковий ілюстративний ряд у дослідженнях, але не як джерело. До-
цільно наголосити, що така доля в цілому супроводжує до цього часу всі 
спеціальні історичні дисципліни. Ця проблема шкодить вітчизняній науці, 
особливо медієвістиці. Так, дослідження історії доби Київської Русі лише 
через застосування текстів спотворили саму історію української середньо-
вічної держави. У світлі останніх тенденцій, коли дослідники Русі почали 
навпаки заперечувати тексти як достовірне джерело, наука поступово ске-
ровується до глухого кута. При тому до уваги знов-таки не беруться нові 
джерела. Причина: небажання їх розуміти та відсутність навичок роботи 
із ними не тільки як додаткових ілюстрацій. Останнім часом до наукового 
обігу було введено кілька нових сфрагістичних артефактів, що розширили 
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наші знання про атрибути княжої влади. Раніше я вже писав, що печатки із 
зображеннями володарів дають змогу зарахувати до княжих інсиґній діаде-
му, шолом, державу (сферу), скіпетр, хрест та спис. Спробуємо детальніше 
зупинитись на списі. Археологічні знахідки списів на наших територіях 
доволі часті, порівняно із києво-руськими мечами чи шаблями. Свого часу 
це навіть призвело до думки про те, що спис не був рицарською зброєю, а 
ним користувались лише нижчі верстви населення. Зображені на печатках 
списи мають інше значення, аніж зброя. Подані вони як клейноди. Так, 
на молівдовулах князів Ярополка-Петра Ізяславича, Володимира-Василія 
Всеволодовича Мономаха та Олега-Михаїла Святославича спис фігурує як 
символ влади. Існує рідкісна група сфрагісів Ярополка та Володимира, які 
представляють нам погрудні зображення князів у імператорському одязі, у 
князівських шапках та з інсиґніями у руках: у лівій руці – держава (сфера), 
а у правій – спис. На інших подібних зображеннях, зазвичай, спис замі-
нений скіпетром. Однак на печатках Ярополка скіпетр «позичений» май-
стром-різчиком буллатірної матриці зі зображень архистратига Михаїла. 
Це можна трактувати так: як символ влади, що говорив і про її божествен-
ність, і про повноту; як нереальну інсиґнію, що апелює до сакрального 
зображення, а не справжнього. Водночас поява списа саме засвідчує, що, 
на відміну від скіпетра, він є абсолютним існуючим клейнодом. Зображен-
ня Олега Святославича з печатки подає хоч простішу, але все ж парадну 
форму одягу князя. Династа зображено у повний зріст. Олег тримає спис у 
лівій руці, а у долоні його правиці лежить держава, увінчана чотирирамен-
ним хрестом. Зображуючи спис, майстер-різчик заклав глибокі сакральні 
символи. Так, Олег, тримаючи спис, відвів мізинець убік. У такий спосіб 
створюється враження, що спис є достатньо легким. Цей образ «легкої ін-
сиґнії» можна спостерігати на зображеннях імператорів та королів Серед-
ньовіччя. У їх руках скіпетри тримаються ледь не двома пальцями. Влада 
від Бога і символ влади є божественним, а отже, клейнод, що отриманий з 
неба, має лише символічну земну вагу. Очевидно, ця деталь була вкладена 
Олегові колом ближчого духовенства, а через нього втілена майстром, за 
взірцями, зокрема візантійської імператорської печатки. У писемних дже-
релах Київської Русі спис у переносному значенні згадується кілька разів. 
Зокрема, у «Слові о полку Ігоревім» міститься фрагмент, у якому образ 
успадкування Всеславом Брячеславичем Києва змальований через симво-
лічну фразу: «Доторкнувся списом до отчого столу». У «Повісті врем’яних 
літ» неодноразово зустрічається метафора «взяти місто на спис / списом». 
Трактується ця фраза як збройне захоплення міста. Хоча, можливо, є і інше 
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трактування. Знаючи, що спис був символом влади, взяття міста «на клей-
нод» могло свідчити і про інші шляхи його отримання. Цікавим видається 
тримання списа-клейнода у руках згаданого Ярополка-Петра. Цей князь 
у 1075 р. був коронований у Римі Папою Григорієм VII – «королем Русі». 
Ярополк навіть після повернення з еміграції лишався в очах європейських 
монархів королем, незважаючи на пізніше визнання зверхності свого дядь-
ка Всеволода. Очевидно, сам себе він таким і вважав. Не дивлячись на 
це, спис все ж зображується на низці штемпельних варіантів його печаток 
як клейнод. Традиція вживання списа як інсиґнії була відома і на теренах 
ближніх сусідів. Так, угорський король Іштван І Святий на одній із фре-
сок зображений зі списом та державою. Нещодавно під час відвідування 
королівського замку Вавель (Краків, Польща) ми побачили виставлену на 
експозицію поховальну корону та наконечник списа, що були знайдені в 
одному із захоронень до 1370 р. Таким чином, при дослідженні державних 
клейнодів України доби Середньовіччя до останніх слід додати списи як 
одну з важливих інсиґній, аналогом якої у Західній Європі був скіпетр.

В’ячеслав Греков
ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ДАВНЬОРУСЬКОГО  

ІКОНОПИСУ ЯК ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ КОМПЛЕКСУ ОЗБРОЄННЯ

Vyacheslav Grekov
The Ancient Icons as the Historical Sources for Study of Arms and Armor
The	features	of	the	using	of	the	iconographical	sources	in	the	study	of	weap-

ons	complex	of	warriors	of	South-Western	Russ	were	considered	in	the	article.	
Their	orthodoxy	is	the	important	characteristic	of	the	iconographical	sources.	
It	is	seen	in	the	image	of	arms	which	never	been	used	in	Russ.	The	examples	of	
images	of	common	to	all	Christians	saints	and	weapons	on	them	were	given.	
The	attempt	 to	establish	 the	specific	 local	 features	 in	 the	 images	of	weapons	
was	made.	The	13	icons	of	the	first	saints	of	Russ	“Boris	and	Gleb”	have	been	
analyzed	for	this	purpose.	

Джерельна база досліджень з історії розвитку комплексу озброєння во-
їнів князівств Південно-Західної Русі складається з трьох основних груп: 
писемних, іконографічних та археологічних. Лише комплексне викори-
стання цих груп, враховуючи те, що кожна з них має свої недоліки та пере-
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ваги, дає можливість скласти найбільш повну картину розвитку військової 
справи в цілому і, зокрема, комплексу озброєння.

Давньоруський іконопис традиційно розглядався як предмет мисте-
цтвознавчого дослідження. В межах цих досліджень роздивлялись питан-
ня, пов’язані з історією іконопису, датуванням, вивченням окремих зразків 
іконопису тощо. Іконописні джерела під час дослідження історії комплек-
су озброєння воїнів Південно-Західної Русі застосовувались переважно як 
ілюстративний матеріал, що підтверджував висунуті судження. При цьому 
ігнорувались характерні риси, що притаманні іконописним джерелам. 

Важливим завданням, в разі використання іконопису як джерела з вій-
ськової історії, стає відокремлення привнесених сюжетів від тих, що були 
притаманні території Русі. 

Давньоруські ікони XII-XVI століть збереглись, але лише на деяких з 
них зображені святі зі зброєю. Серед таких святих були Дмитро Солун-
ський, Нікола Липенський, св. Георгій, перші руські святі – Борис і Гліб та 
ін. Однією з основних рис, які проявились в тому числі і у відображенні 
озброєння, була ортодоксальність. Еволюція сюжету іконопису відбува-
лась надзвичайно повільно. З одного боку, це проявилось у зображенні 
озброєння, яке вже не використовувалось чи ніколи не застосовувалось на 
цій території. Прикладом такої «спадковості» може слугувати ікона Дми-
тра Солунського, на якій його зображено у античному панцирі (кірасі). 
При чому, кіраси вже багато століть не використовувались у візантійський 
армії, а на території Південно-Західної Русі взагалі не застосовувалась. 
Відзначимо, що переважна більшість зображень панцирів надзвичайно 
реалістично намальовані. Можна побачити багату інкрустацію та різь-
блення на них. Відзначимо, що на подолі та рукавах панцирів зображені 
шкіряні смужки, які не були притаманні для захисного обладунку Півден-
но-Західної Русі. Це є свідченням візантійського впливу на давньорусь-
кий іконопис. На іконі Дмитра Солунського зображено металеві наручи 
з різьбленням, ідентичним до різьблення, яке містилось на панцирі. Ще 
одним цікавим елементом цієї ікони був спис. На відміну від більшості 
зображень, в яких не видно вістря спису чи його зображено схематично, на 
цій іконі спис детально промальований. Чітко видно вигляд вістря. Також, 
окрім спису, він мав ще меч.

 Надзвичайно цікаві, з точки зору зовнішнього вигляду обладунку, є 
клейма з ікон Ніколи Липенського і «Спасу на Престолі з зображеними 
святими» та клеймо з зображенням Георгія з ікони Іоана Лествичника. Ці 
клейма дуже схожі, головною відмінністю є зображення різних обладун-
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ків. На гарно промальованій кольчузі можна розгледіти те, що вона має 
об’ємний вигляд. Зображений обладунок має детально промальовану кон-
струкцію та зовнішній вигляд. Конструктивно, відповідно до зображення, 
луски находять одна на іншу, верхня луска находить на нижню, при цьому 
зсуву по рядах не було. Це зображення підтверджує один з конструктивних 
варіантів виготовлення лускоподібного панцира. Мечі на цих трьох іконах  
мають різний вигляд, як з боку прикрашення, так і що до форми навершій. 

Особливе місце займають ікони з зображенням св. Георгія. Іконопис-
ні образи св. Георгія відрізняються від «Житія святого Георгія». Вперше 
життєпис св. Георгія був написаний у V столітті, а сам Георгій реально 
жив у III ст. Поступово це житіє доповнювалось, змінювалось, і на тери-
торії Русі був поширений його варіант, який склався у XI столітті. Допов-
ненням до житія став окремий твір, який отримав назву – «Чудо Георгія о 
зміє». Існують певні відмінності стосовно питань, які нас цікавлять, між 
цим твором та іконописною традицією. Так, у письмовому творі Георгій 
вбиває змія пішим та мечем, а на іконах - вже кінним та списом. Скоріш за 
все, така еволюція стала наслідком зростаючої ролі кінноти у військовій 
справі та у суспільстві. Але, не зважаючи на те, що на Русі св. Георгій був 
надзвичайно шанованим, його зображення, з військової точки зору, були 
у багатьох випадках досить простими, порівняно з іконами, про які ми 
говорили вище.

Окрім раніше обговорених різновидів захисного обладунку, на іконах 
зображувались щити. Наприклад, щит з ікони Дмитра Солунського був 
круглим та випуклим. Щит з ікони Федора Стратілата і Федора Тирона  
також мав вигін. А щити з ікони св. Георгія був закинутий за спину. Тому 
складно сказати чи мали вони вигін. Частіше за все щити на іконах були 
круглими.

Різноманіття зброї, яка зображувалась на іконах, було обмеженим. З 
комплексу наступальної зброї на іконах зображували лише мечі та списи. 
В більшості випадків списи, на відміну від мечів, малювали схематично і 
не прорисовували детально. Мечі, навпаки, зображували надзвичайно де-
тально. Зображення мечів мали навершя та перехрестя різної форми та 
розмірів. У більшості випадків перехрестя та рукоять прикрашались різь-
бленням та іншим образотворчим чином. 

Всі вище наведені ікони з зображенням святих мають загальнохристи-
янське значення та закордонне походження. Тому традиція їх писання та 
перші зразки були привнесені на територію Русі за її меж. Для встанов-
лення відображення місцевих характерних рис та особливостей комплексу 
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озброєння необхідно проаналізувати зображення святих на іконах, тради-
ції писання котрих формувались саме на території Русі. Це були перші 
суто Руські святі – князі Борис і Гліб. Нами проаналізовано 13 зразків іко-
нопису з зображенням Бориса і Гліба, які були написані протягом XII-XVI 
ст. в різних районах сучасної України та Росії. Проаналізовані іконописні 
зображення Бориса і Гліба мають суттєві відмінності від зображень за-
гальнохристиянських святих. На всіх іконах «св. Бориса і Гліба» святі зо-
бражуються в головному уборі, притаманному знаті руського суспільства. 
Майже на всіх іконах Борис і Гліб мають мечі. Розміри мечів, форма та 
розмір гарди, а також форма навершя змінюються. Зміни відбуваються в 
довільній формі, а не в хронологічному порядку. Лише на 2 іконах можна 
чітко розгледіти захисний обладунок – панцирі. В інших випадках ми ба-
чимо цивільний одяг.

Іконописні джерела, як і всі інші джерела, мають свої недоліки та пе-
реваги. Знання та врахування цих особливостей дозволить максимально 
ефективно використати інформацію, яка міститься в них. Одними з ос-
новних мінусів цих джерел є схематичність зображень та опосередковане 
відношення авторів цих зображень до військової справи. До плюсів можна 
віднести те, що ці джерела ілюструють деякі аспекти комплексу озброєн-
ня, які не збереглись в інших джерелах. Серед них можна назвати викори-
стання м’якого обладунку і конструкцію панцирів. 

Олена Походяща
ЗОБРАЖЕННЯ ЗБРОЇ НА КНЯЗІВСЬКИХ ПОРТРЕТАХ ВИШНЕ-

ВЕЦЬКИХ ТА ЗБАРАЗЬКИХ З ВИШНЕВЕЦЬКОГО ЗАМКУ 

Оlena Pohodyascha
The Portrayal of Cold Steel on the Vishnevetsky and zbarazhsky Prince 

Family Portraits from the Vishnevetskiy Castle
There	are	14	man	portraits	from	the	Vishnevetsky	castle	(Volhynian	Gover-

norate,	Ukraine)	in	the	National	Museum	of	History	of	Ukraine’	art	collection.		
These	portraits	are	very	significant	historical	exhibits.	The	portrayal	 iconog-
raphy	of	Vishnevetsky	and	Zbarazhsky	family	enables	to	clarify	more	charac-
teristic	of	cold	steel	models.	This	enriches	a	research	information	base	about	
tradition	to	carry	swords	and	their	separate	features.	
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В колекції Національного музею історії України зберігається части-
на портретної збірки з Вишневецького замку Кременецького повіту Во-
линської губернії (нині - Збаразький район Тернопільської обл.), яка на 
сьогоднішній день складає 16 з 137 портретів ХVІІ-ХVІІІ ст. З них два 
жіночі портрети (Марини Мнішек та Гризельди Вишневецької), решта 14 
є чоловічими зображеннями князів Байди (Дмитра) Вишневецького (1516-
1563), Костянтина Івановича Вишневецького (?-1574), Януша Костянти-
новича Вишневецького (1598-1636), Дмитра Юрія Вишневецького (1628-
31-1682), Костянтина Кшиштофа Вишневецького (1633-1685), Януша 
Антонія Вишневецького (1678-1741/42), Михайла Сервація Вишневець-
кого (1680-1744), Михайла Михайловича Вишневецького (?-1616), Єремії 
Михайла Вишневецького (1612-1651), Михайла Томаша Вишневецького 
(1638-1673), Кшиштофа Збаразького (1579-1627), Юрія Збаразького (?-
1631/32), Єремії Могили з сином (1555-1606) та невідомого з роду Виш-
невецьких. Портрети були власністю польсько-литовського шляхетного 
роду Вишневецьких, потім Мнішеків, а у ХІХ ст. ще декілька разів змі-
нили своїх власників, серед яких- граф Брюєль-Плятер та родина Толлі. 
Міський голова Іван Толлі ставши власником Вишневецького замку у 1876 
р. побажав «передати портрети історичного значення з Вишневців в якесь 
громадське київське сховище». З 1884 р. до відкриття музею портрети збе-
рігались на горищі Київської міської думи, а у 1899 р. завдяки сину Івана 
Толлі - дійсного статського радника Володимира Толлі надійшли до Місь-
кого музею старожитностей та мистецтв.

Традиції написання українських та польських портретів до ХVІІІ ст. 
мали чіткі норми побудови композиції та відтворення образу портрето-
ваного. Вони не були костюмованими, як у Росії, через що є важливими 
історичними джерелами. Такі портрети можна використовувати для дослі-
дження не тільки просопографічних характеристик особи, а й вивчення 
прикрас, уніформування, нагородної системи та зброї. Переважна біль-
шість портретованих із цієї збірки одягнута у жупан, підперезаний поясом 
та у військові обладунки, як то Януш Антоній, Михайло Сервацій та Ми-
хайло Томаш Вишневецькі. Гетьман коронний Дмитро Юрій Вишневець-
кий та гетьман литовський Михайло Сервацій Вишневецьких у правиці 
тримають символ влади – булаву.

Зображення  холодної зброї було обов’язковим атрибутом парадних та 
напівпарадних портретів польської та литовської шляхти. В правій руці 
Дмитра (Байди) Вишневецького зображений лук з стрілою. Усі портрето-
вані на поясі мають шаблю ліворуч, окрім Костянтина Івановича Вишне-
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вецького – він тримає ефес шаблі правицею. Іконографія з Вишневецького 
замку дає інформацію про те, що рід Вишневецьких-Збаразьких користу-
вався переважно корабелами з ефесами з кістки або дерева, оздоблени-
ми коштовним камінням та гравіруванням, у формі «орлиної голови» та 
із загнутим вниз набалдашником. На портретах Януша Костянтиновича 
Вишневецького, Єремії Могили та Кшиштофа Збаразького ефеси шабель 
мають яскраво виражений тип польсько-угорьського стилю, а Михайло 
Томаш Вишневецький зображений з шаблею європейського типу. Отже, 
іконографія зображень родинної збірки з Вишневців дає можливість ви-
значити найбільш характерні зразки холодної зброї, збагачує інформацією 
про традиції носіння шабель та окремі їх особливості.

Олег Мальченко
ДВІ ТРОФЕЙНІ ГАРМАТИ СТАРОДУБСЬКОГО ПОЛКУ  

З АЛЬБОМУ Ф. Я. ТЕЛОТТА ПОЧАТКУ XVIII ст. 

Oleh Malchenko
Two Captured Cannons from the Starodub Regiment Illustrated  

in P. J. Thelott’s Album, the Beginning of 18th c. 
The	report	focuses	on	the	attribution	of	two	guns	Starodub	Regiment	depicted	

in	the	album	of	the	Swedish	trophy	artillery	(autor	P.	J.	Thelott).	The	author	de-
scribes	the	morphology	of		barrels,	renovates	their	physical	parameters.	Much	
focus	on	epigraphy	and	heraldic	elements	 that	 indicate	 the	owners	of	guns	-	
Starodub	Colonels	P.	Roslavets	and	M.	Myklashevski.	Identity	of	the	gunfound-
er,	which	produced	cannon	for	P.	Roslavetc.	Separate	analyses	of	the	symbolic	
filling	barrel	decor.	The	article	also	stresses	the	importance	of	artistic	sources,	
in	particular,	the	inventory	figures,	to	research	historical	artillery.

Наша доповідь сього  буде більш інформаційного, а не проблемного 
плану. Й стосується вона знахідки зображень двох трофейних гармат Ста-
родубського полку в шведському інвентарному альбомі.

Для дослідника історичної артилерії кожне нове зображення гармати, 
видобуте з товщі архівних покладів – особлива подія. Жоден інвентарний 
опис не може зрівнятися за інформативністю з малюнками, ретельно ви-
конаними сучасниками на замовлення правителів, власників та установ, 
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на котрі покладалося зберігання артилерійського парку або окремих ви-
датних зразків гармат. Цей «моментальний знімок» загиблого артефакту 
миттєво наближає нас до розуміння його походження, декору й історич-
ної долі.

Попри сотні окремих масштабних малюнків стволів, виконаних у єв-
ропейських ливарницьких підприємствах, існують цілі збірки – альбоми 
гарматних парків, зібраних у цейхгаузах, котрі відігравали більше презен-
тативну роль, й не можуть вважатися інвентарями через відсутність такти-
ко-технічних даних й масштабування. Найвідоміший з них – так звана  «Ар-
сенальна книга імператора Максиміліана І» [Zeubuch Kaiser Maximilians I] 
початку XVI ст. Найвищий художній рівень притаманний альбому з ма-
люнками гарматних стволів з арсеналу Венеціанської республіки, вико-
наному Доменіко Гаспероні у 1779 р. Неодноразово нам доводилося звер-
татися до малюнків гармат з несвізької колекції артилерії кн. Радзивілів, 
котрі зберігаються у архіві Muzeum Wojska Polskiego (Warszawa). Тепер 
об’єктом нашої у ваги обране одне з унікальних образотворчих джерел з 
історії артилерії, української зокрема, - альбом з малюнками трофейних 
гармат, виконаних шведським художником поручником Я. Ф. Телоттом 
(Фелоттом) (Jacob Philip Thelott 1682–1750 рр.), оригінал котрого зберіга-
ється в архіві Armemuseum (Стокгольм, Швеція). 

Альбомні малюнки відображають стволи гармат, захоплених армією 
шведського короля Карла XII у Європі під час подій Північної війни. Ма-
люнки подаються без будь-яких описів гармат, або ж додаткової інформа-
ції щодо їхніх тактико-технічних даних. Водночас, усі елементи декору й 
написи на стволах відтворені доволі сумлінно, що сприяє атрибуції й доз-
воляє отримати уявлення про зовнішній вигляд конкретних гармат, раніше 
не відомих. 

Раніше ми вже звертали увагу на комплекс з шести трофейних гармат 
львівського виробництва, вивезених до Швеції й відображених в альбомі 
Я. Телотта.

Тепер у нашому розпорядженні є зображення ще двох українських гар-
мат з альбому Я. Телотта, відлитих в іншому культурному ливарницькому 
ареалі – у Лівобережній Гетьманщини наприкінці XVII ст. для озброєння 
Стродубського полку.

Титульна сторінка малюнків уточнює дату полонення гармат, вказуючи 
на 8 липня 1702 р.. а шведський напис, зазвичай ритований переможцями 
на трофейних стволах, підказує, що стволи захоплені відділом під керів-
ництвом генерала-майора Карла  Густава фон Нірота.
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Швеція часів королівства Карла XII ладна була боротися з усім світом 
за свої геополітичні інтереси й права. Амбіційний король, хоча й займав-
ся завоюваннями дещо аматорським способом, не забував колекціонувати 
свої перемоги, і на презентабельних гарматних трофеях завжди наказував 
різьбити інформативні написи. Виглядають вони «сухими» інскрипціями 
з усталеним формуляром, які дозволяють «читачам» рік за роком прослід-
кувати переможну ходу шведської армії величезною територією Східної 
Європи. 

На малюнках розміри не вказані, але збережені пропорції стволів. Зав-
дяки цьому нам вдалося реконструювати приблизні фізичні параметри 
полкових стволів. Перша гармата виявилася 2-фунтовго, друга – 4-фунто-
вого калібру, довжиною 2100 й 2400 мм. 

Менша гармата, декорована рослинним орнаментом й барельєфом у 
формі голови міфологічного звіра, котра своєю пащею охоплює гарматний 
ствол.

Монограма довкола геральдичної композиції розшифрована нами як 
[Рославец Полковник Войска Его Царского Пресветлого Величества Запо-
рожского Стародубский]. На гербовому щиті польського типу геральдичне 
зображення «протистояння» лева й крилатого дракону (віверни).

Можливо, ми маємо справу з варіантом родинного гербу братів Рослав-
ців (Петра, Овдія, Андрія, Івана), «набутого» ними ще у часи активного 
старшинського герботворення другої половини 1650-х рр.

Отже ми бачимо український варіант відомого європейського релігійно-
го й міфологічного сюжету з діалектичною атмосферою «боротьби», котра 
більше нагадує не протистояння, а поєднання, доповнення одне одного. 
Ми можемо обережно припустити, що композицію «протистояння лева 
й дракона» на свій герб Рославці запозичили (отримали) з московського 
геральдичної традиції. Подібний сюжет розвивався як воїнська традиція, 
й дійшов до нас у численних зразках московських прапорів, прапорців й 
барельєфів на гарматах. 

Отже, епіграфіка гарматного стволу вказує наособу його власника – Пе-
тра Івановича Рославця, полковника Стародубського у 1663, 1668-1672, 
1673-1676  рр., й повертає нас до Почепу, - рідного міста родини Рославців.

Відомо, що Почеп у часи полковництва П. І. Рославця, – людини владної й 
амбіційної, перетворився на солідний артилерійський арсенал. Новітній ар-
тилерійський парк братів Рославців мав виконувати не лише презентаційну 
функцію, але й був вагомим аргументом на підтримку їхніх сепаратистських 
ідей, заснованих на економічній стабільності тихого Стародубського полку. 
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Про артилерію Почепа багато згадок, однак зразків і описів її не зберег-
лося. І от тепер історія милостиво підкинула нам таку можливість – поба-
чити зображення почепської гармати.

Шляхом порівняння стилістичних особливостей декору гармати Петра 
Рославця й гармати його брата Овлія Рославця, нам вдалося встановити 
авторство цього зразка. Ливарником виявився Яків Марков, можливо той 
самий майстер, котрого Петро Рославець запросив з Литви на постійну 
службу й мешкання до Почепу у 1670-х роках.

Атрибуція другої гармати Стародубського полку, зображеної Я. Телот-
том, - справа дещо простіша.

Архітектоніка гармати справляє враження масивності, однак, без есте-
тичних втрат. Дульна частина ортогональна. Таріль відлита у формі шес-
типелюсткової розетки з листя аканту, винград має форму грона. Рослинна 
орнаментація стволу складається з трьох поясків. На двох верхніх гранях 
дульної частини зображений лінійний квітковий орнамент на основі гілки. 
На двох бічних гранях – зображення звивистої змії з ядром біля пащі й 
стріли з широким пласким наконечником.

На дульній частині поверх лінійного орнаменту знаходиться картуш з 
традиційним підписом майстра «КАРПЪ ИОСИФОВИЧЪ ДѢЛАТЕЛЬ». 
Нижче дельфінів ритований шведський напис про захоплення гармати у 
полон. Донна частина заповнена геральдикою і епіграфікою. На гербово-
му щиті французького типу зображений особистий герб полковника М. 
Миклашевського: бойовий лук (у доволі дивній інтерпретації зображення 
Я. Телотта лук більше схожий на підкову) й дві перехрещені стріли ві-
стрями донизу. Довкола гербової композиції розташована монограма Ми-
клашевського [Михайло Миклашевский Полковник Войска Его Царского 
Пресветлого Величества Запорожского Стародубский].

Під гербовою композицією 7-рядковий презентаційний напис: «ЗА 
СЧАСТЛИВОГО РЕГИМЕНТУ ЯСНОВЕЛЬМОЖНАГО ЕГО МИЛО-
СТИ ПАНА ИОАННА МАЗЕПЫ ГЕТМАНА ВОЙСКА ЕГО ЦАРСКОГО 
ПРЕСВЕТЛАГО ВЕЛИЧЕСТВА ЗАПОРОЖСКОГО А СТАРАНИЕМ ЖЕ 
ЕГО МИЛОСТИ ПАНА МИХАИЛА МИКЛАШЕВСКОГО ПОЛКОВНИ-
КА СТАРОДУБОВСКОГО ВЫЛИТА СИЯ АРМАТА В ГЛУХОВЕ ДО ГО-
РОДА СТАРОДУБА РОКУ 1701».

Отже, до невеликого списку з десяти відомих нам гармат, відлитих глу-
хівськими людвисарями Балашевичами у 1692-1717 рр., тепер додається 
ще один декорований ствол Стародубського полку 1701 р., відлитий Кар-
пом Балашевичем, образ якого ми можемо побачити. 
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Олексій Сокирко
ГАРМАТНИЙ ПАРК ЛІВОБЕРЕЖНОЇ ГЕТЬМАНЩИНИ ПЕРШОЇ 

ПОЛОВИНИ XVII – СЕРЕДИНИ XVIII ст.

Oleksij Sokyrko
Cannon Park of the Left Bank Ukrainian Hetman of the First Half – 

Middle of the 18th c.
Cossack	Hetmanate	artillery	park	remains	little	explored	area	of			the	national	

military	history.	In	this	article	we	set	out	to	retrospectively	examine	the	tech-
nical	capacity	Cossack	artillery	first	half	-	middle	of	the	XVIIIth		century.	The	
basis	of	our	observations	are	documentary	evidence	that	the	funds	deposited	in	
the	regimental	and	central	boards	archives,	the	General	Military	Chancellery	
and	so	others.	The	total	amount	of	all	cannons	number	of	the	artillery	park	of	
the	Cossack	Hetmanate	in	the	first	half	of	the	XVIII	century	was	about	300-400	
units.	Over	the	years	the	park	of	the	General	Artillery	was	stable:	in	1729	there	
were	8,	10	cannons	and	mortars,	1738	-	12	guns	and	10	mortars.	In	1760	-	35	
cannons	and	23	mortars.	In	our	case	we	set	out	to	retrospectively	examine	the	
technical	capacity	of	the	artillery	of	the	Hetmanate.	The	all	number	of	artillery	
park	 in	 the	 first	 half	 of	 the	 XVIII	 century	 (according	 to	 revision	 1737-1738	
years)	was	274	cannons,	and	in	1760	year	–	358	cannons.

Матеріальна частина артилерії Козацького Гетьманату й по сьогодніш-
ній день лишається мало дослідженою ділянкою вітчизняної військової іс-
торії. Донедавна історики вивчали козацькі гармати, головне, як вишукані 
зразки художнього литва, їх конструкційні особливості, технології виго-
товлення, художню оздобу. Меншою мірою дослідників цікавила артиле-
рія як рід війська гетьманської армії, її структура, принципи організації та 
забезпечення, рівень боєздатності та практичне застосування.

З іншого боку, на перешкоді ретельному вивченню артилерійських сис-
тем, гарматного начиння, типів боєприпасів і засобів транспортування, 
постає й джерельний фактор: збережені до нашого часу матеріальні решт-
ки представлені, переважно, нечисленними гарматними люфами, спро-
би більш-менш повної каталогізації яких, тільки-но з’явилися останнім 
часом. Постійне нарощення речового матеріалу дають археологічні роз-
копки. Корпус джерел дійшов до нас в дуже поганому, фрагментарному 
стані. Причиною цього була, найочевидніше, довоготривала відсутність 
облікових практик артилерії в органах військової та цивільної адміністра-
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ції гетьманату. Регулярні пописи та ревізії артилерійського парку з ретель-
ним їх документуванням з’являються лише у XVIII ст. Дискретні ж масиви 
документації з попереднього часу практично не збереглися. З цієї причини 
дослідник має справу здебільшого з причинковими джерелами інформа-
ції, що не завжди дають змогу виміряти вогневу потугу гетьманської армії 
статистично. 

Тим не менше, це аж ніяк не свідчить про безперспективність спроб 
бодай у першому наближенні скласти уявлення про артилерійський парк 
козацької держави. Власне, цьому завданню як постановці наукової про-
блеми й присвячена нинішня розвідка. В ній ми поставили собі за мету 
ретроспективно оглянути технічний потенціал артилерії Лівобережної 
Гетьманщини в той період, що задокументований, як писемними, так і ре-
човими джерелами, більш-менш системно і повно. Основу наших спосте-
режень склали документальні свідчення, що відклалися в фондах полкових 
і сотенних правлінь, Генеральної військової канцелярії, Домової канцеля-
рії гетьмана К.Розумовського та інших установ. Це переважно листування 
урядників різних рівнів, інвентарі Генеральної артилерії та полкових арти-
лерій, кошториси тощо.

Гарматний парк Лівобережної Гетьманщини був строкатим і поповню-
вався з різних джерел. Судячи з усього, більшість гармат, особливо велико-
каліберних, принаймні до кінця XVII ст., відливалася поза межами України 
— в Московії, Туреччині, Італії, Священній Римській імперії та Речі По-
сполитій. Більшість з них потрапляла до козаків у якості воєнних трофеїв.  
Ця частина військової здобичі мала не лише утилітарне, але й символічне 
значення (була одним із військових клейнодів, вираженням матеріальної 
потуги держави). В  мілітарній культурі Європи та країн Близького Сходу 
склалася практика за якою такі трофеї атоматично вважалися здобиччю 
верховного володаря й мали надсилатися до його двору, де займали по-
чесне місце в арсеналах серед інших fructus belli — прапорів, зброї, об-
ладунків. Нерідко з приводу трофених гармат зчинялися конфлікти поміж 
московськими урядниками та козацькою старшиною. Так, 1664 р. воєвода 
Хлопов відмовлявся передати Брюховецькому 9 гармат, відбитих в Юрія 
Хмельницького та Якима Сомка.

З другої половини XVII ст. постачати гармати лівобережним гетьманам 
розпочинає московський уряд. Тут варто зауважити, що подібного роду 
поставки були не тільки формою технічної допомоги козацькому війську, 
але й символічним виявом зверхності московського царя над Військом 
Запорозьким, що оприявнювалася в присилці гармат, яко різновиду клей-
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нодів, що мали відповідні написи та викарбувані зображення із москов-
ською символікою. В полтавській полковій артилерії в 1725 р. перебували 
4 мідних короткоствольних гармати, пожалуваних царем після повстання 
1668 р., на знак пошанування вірності полку. Ситуація кардинальним чи-
ном змінилася з початком  XVIIІ ст., коли під час розбудови регулярної 
армії, яка потребувала більшого забезпечення артилерією та відповідними 
витратними матеріалами, російський уряд почав вдаватися до реквізицій 
трофейних гармат. Так, в указі від 9 грудня 1702 р. повелівалося “буде 
явятца те (гармати — О.С.), которые у окрестных государей а именно у 
салтанов турских и королей полского и у свейских на боях где воинским 
случаем под гербом их взяты и ныне есть на лицо, те взяв... взять к Москве 
и в новопостроенном цехвхаузе для памяти на вечную славу поставить”. 

Чисельність артилерійського парку гетьманату першої половини XVIII 
ст., фрагментарність джерельного ряду доволі важко (матеріали ревізій, 
що містять переліки гармат Генеральної та полкових артилерій зберегли-
ся починаючи лише з кінця 20-х рр.).  Протягом цього періоду гарматний 
парк зазнав відчутних втрат під час Північної війни 1700-1721 рр., особли-
во внаслідок зруйнування та пограбування російськими військами Бату-
рина, в якому перебували головні арсенали Генеральної артилерії, а також 
низки полкових міст протягом 1708-1710 рр., артилерія яких конфіскову-
валася царськими військами. Ці обставини дозволяють лише приблизно 
обчислювати сумарну кількість усіх гармат на 300-400 одиниць. Посту-
пове відновлення гарматного парку, в першу чергу Генеральної артилерії, 
припало на 20-30 рр., коли здійснювалося переливання старих і ушкодже-
них стволів, а також з’явилися нові трофеї часів російсько-турецької війни 
1735-1739 рр. Упродовж цих років парк ГВА був майже стабільним: 1729 
р. в ньому налічувалося 8 гармат і 10 мортир, 1738 р. - 12 гармат і 10 мор-
тир. В 1760 р. - 35 гармат і 23 мортири.

Про потенціал полкових артилерій дозволяють судити їхні описи, що 
збереглися, втім, не по всіх полках, а також дві найбільші, з виявлених 
на сьогодні, ревізії полкових артилерій. Так, згідно ревізії 1737-1738 рр. в 
десяти полках налічувалося 274 гармати, а в 1760 р. - 358.

Зрозуміло, що в умовах воєнної нестабільності та недостатності власної 
виробничої бази, будь-яка щонайменша уніфікація артилерійських систем 
і калібрів була неможлива. В XVII ст. гетьманська артилерія диспонувала 
неуніфікованим гарматним парком, котрий включав до себе гармати різ-
них типів і калібрів. З одного боку, це було вислідом відсутності власного 
регулярного виробництва, котре компенсувалося дещо хаотичним попов-
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ненням парку, а з іншого, неусталеністю артилерійських систем в цілому, 
що було загальноєвропейським явищем. Перші спроби стандартизації гар-
мат, що включали уодноманітнення їх калібру, довжини, матеріалу лиття й 
конструктивних особливостей, припали на першу половину XVI ст., коли 
артилерія збільшується кількісно, дедалі частіше відіграючи вирішальну 
роль у битвах. Технологічним трендом уніфікації було прагнення зменши-
ти вагу гарматного ствола при одночасному збереженні калібру. Найбільш 
передовою артилерійською системою в XVII ст. стала нідерландська, що 
диспонувала всього лише чотирма типами польових гармат зі стволами 
середньої довжини (т.зв. картаунами): 48-фунтовими картаунами, 24-фун-
товими півкартаунами, 12-фунтовими чвертькартаунами та 6-фунтовими 
фальконами. На основі цієї системи протягом 1633-1646 рр. було впоряд-
ковано гарматний парк Речі Посполитої.  Ці новації чітко співвідносилися 
із загальноєвропейськими тенденціями до збільшення маневровості ар-
тилерії у польовому бою, спрощення її обслуговування та логістичного 
забезпечення.

Стійкою тенденцією в розвитку артилерії було збільшення кількості 
полкових гармат, що були в штаті піхотних і кавалерійських частин, за-
безпечуючи вогневою підтримкою їхні дії на полі бою. Революційним ви-
находом шведів стали легкі короткоствольні полкові 3-фунтові гармати, 
відлиті з чавуну, а також унітарні заряди, в яких ядро чи картеч сполу-
чалися з картузом із пороховим зарядом. Це збільшило маневровість та 
скорострільність гармат, загалом посиливши вогневу міць піхотних поряд-
ків. Після зіткнення зі шведами у війні 1626-1629 рр., полкову артилерію 
починає розвивати Річ Посполита. 

 Постійно існуюча полкова артилерія, як окремий рід вогневої під-
тримки козацьких відділів, найочевидніше усталилася в першій третині 
XVIII ст., коли з’явилися відповідні розпорядження щодо її кількості, не-
обхідної для забезпечення корпусів, відділів і команд козацького війська. 
Так, ордером ГВК від 30 квітня 1730 р., розісланого в полкові правління, 
було повелено “определить в походъ при всякой тисячи козаковъ по дві 
пушки”. 9 квітня 1763 р. ГВК нагадувала полковим правлінням про необ-
хідність бути готовими до “незапного походу во всекрайнейшей поготово-
сти и исправности” задля чого “должно быть во всяком полку походных 
пушек по четыре”. В реєстрах полкових артилерій ці гармати фігурували 
як “походные”. Калібр таких гармат був неусталеним, коливаючись від 1,5 
до 4 фунтів. В період гетьманування Розумовського робляться перші спро-
би до уніфікації їхніх типів та калібру. 
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Облогові гармати в Генеральній та полкових артилеріях були представ-
лені слабко, що очевидно можна пояснити, що від почату XVIIІ ст. геть-
манська армія практично не задіювалася в облогах потужно уфортифіко-
ваних міст або фортець. Протягом  XVIIІ ст., коли  в гетьманській армії 
здомінувала кавалерія, при поступовому зникненні піхоти, використання 
облогової артилерії остаточно втратило всякий сенс, оскільки гетьманські 
полки не могли брати повноцінну участь в облогових діях, застосовуючись 
лише для організації зв’язку, розвідки та бойової охорони. Згідно інвента-
ря 1760 р., лише 4 з 10 полків мали в своєму парку мортири. 

Кількість гармат у співвідношенні до чисельності вояків небула сталою 
величиною, залежачи від конкретної оперативної задачі та величини відді-
лу. У рейді гетьманського війська на Білгородську орду 1694 р. 1 гармата 
припадала на 800 чоловік.  Ордер ГВК від квітня 1730 р. встановлював її у 
пропорції 1 гармата : 1000 чоловік. В Польській кампанії 1733 р. 1 гармата 
припадала на 500-1000 чоловік, у Дністровському поході 1738 р. - 1 гар-
мата на 600 чоловік. У форпостних козацьких командах середини століття 
пересічно 1 гармата припадала на 260-400 чоловік. Таким чином, відділи 
виборних козаків від кожного реєстрового полку брали з собою у похід від 
3 до 6 полкових гармат.

Технологічне вдосконалення артилерії, починаючи від XV ст., рухалося 
шляхом експериментів із матеріалами та конструктивними особливостя-
ми гармат. Головними конкуруючими матеріалами були залізо та бронза. 
Якщо залізо в достатній кількості було доступним матеріалом, котрий, од-
нак, не забезпечував якісного лиття (технології очищення залізної руди 
від домішків, а також виробництво якісного чавуну з’явилися достатньо 
пізно), то для продукування бронзового лиття була необхідна мідь та оло-
во, покладами яких володіли лише окремі регіони Європи. З точки зору 
технології, бронзове лиття було простішим за ковку (залізні відливки дов-
гий час були невдалими), але витратнішим. Здешевлення виробництва 
гармат актуалізувало зменшення дорогого мідного та бронзового литва, 
збільшивши натомість використання чавуну. На тлі цих тенденцій, Східна 
Європа володіла виразно меншими виробничими обсягами та відсталими 
технологічними трендами. В гетьманаті “похідні” (полкові) гармати май-
же повсюдно були мідними.  

Для полку, сотні або міста, наявність “армати” була важливим статус-
ним атрибутом. Вона символізувала заможність громади, славу й звитяж-
ність тамтешнього лицарства (особливо, якщо це були трофеї), й водночас 
була своєрідним способом тезаврації громадських коштів.
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Ремонт і обслуговування гармат полкової та сотенної артилерій лягав 
на плечі виключно на місцевих бюджетів. В полтавській полковій арти-
лерії, спорядженій “коштомъ полку нашего гражданскимъ”, у 1725 р. з 12 
полкових гармат 4 були пожалувані московськими царями, 4 відлиті ко-
штом козацької громади, 1 коштом полтавських міщан, 1 “дворовая” на 
гроші полковника Герцика, котру після його смерті викупили полкові вла-
ди. Найбільшими були витрати, пов’язані із переливкою старих стволів, 
непридатних для стріляння. Міська чи сотенна громада в таких випадках 
на власний розсуд виділяла або ж збирала кошти, мусила шукати майстра 
й докуповувати дорогі витратні матеріали. Особливо важко було із кош-
тами в період реорганізації фінансового господарства, до яких вдавалася 
Малоросійська колегія, а пізніше російські підскарбії та члени Правління 
гетьманського уряду. 

Мар’яна Верхотурова
ОГЛЯД КОЛЕКЦІЇ МОРТИР ЛЬВІВСЬКОГО  

ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ

Mariana Verhoturova
Mortar’s Collection in the Lviv Historical Museum

This	article	presents	detailed	description	of	the	cast-iron	mortar’s	collection	
of	 17th	 century	 in	 Lviv	Historical	Museum.	 I	made	 comparative	 analysis	 of	
these	military	museum	exhibits	with	similar	ones	in	European	museums:	Mili-
tary	Museum	of	Vytautas	the	Great	which	is	situated	in	Kaunas,	Lithuania	and	
Historical	Museum	in	Wroclaw,	Poland	also	Militärhistorischen	Museums	der	
Bundeswehr	in	Dresden,	Germany	was	taken	to	consideration.	It	is	considering	
historiography	of	studing	this	topic	in	Ukraine.	Adden	detailed	description	of	
military	museum	exhibits.	Analysis	of	the	origin	of	this	mortar	type	in	East	Eu-
rope	and	description	of	this	process	in	modern	museum	miscellanea.	Justifying	
the	conclusion	about	museum	exhibits	condition.

Сьогодні артилерія XIV-XVIII ст. є безцінним джерелом історичної ін-
формації. Це дослідження є першою спробою проаналізувати колекційні 
музейні предмети Львівського історичного музею (далі – ЛІМ) – морти-
ри, порівнявши їх зі схожими предметами деяких європейських музеїв. 
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Його джерельною базою є зброя з колекції ЛІМ, яка протягом кінця ХІХ 
ст. накопичувалася у колекціях попередниках, насамперед у Музеї імені 
князів Любомирських та Національному музеї імені короля Яна ІІІ. Для 
порівняння використано пам’ятки із збірок Історичного музею міста Вро-
цлав (Польща), Військового музею імені Вітовта Великого в місті Каунас 
(Литва) та Militärhistorischen Museums der Bundeswehr міста Дрезден, (Ні-
меччина).

З моменту першого використання пороху в воєнних цілях шляхом екс-
периментів, успіхів та помилок майстри-зброярі невтомно працювали над 
виготовленням та вдосконаленням різних видів вогнепальної зброї.

Так народилася мортира (лат. Mortarium – ступа) – велике досягнення 
мистецтва війни XV століття – короткоствольна гармата великого калібру 
призначена для ведення навісної стрільби, руйнування особливо міцних 
оборонних споруд та знищення об’єктів укритих за стінами або в окопах. 
Спочатку використовувалася як облогова, згодом – і як фортечна та по-
льова артилерія. Мортири заряджалися з дула. У XV ст. стріляли кам’я-
ними ядрами, пізніше – металевими ядрами та розривними бомбами. 
Заряд запалювали через запальний отвір, який розміщувався в казенній 
частині ствола. 

Прогрес ніколи не стоїть на місці – це аксіома для процесу розвитку 
виробничих технологій світової артилерії у всі часи. З початком активно-
го використання у металургії в XVI ст.. чавуну дуже швидко з’явились і 
чавунні гармати. Чавун дозволив значно здешевити процес виробництва, 
що в умовах тогочасного явища доволі масового озброєння було вкрай ак-
туальним. З Європи ця нова технологія поволі поширилася і на українські 
арсенали. 

Львівська артилерія пройшла тривалий період розвитку. Її історія багата 
талановитими людвисарами та найрізноманітнішими зразками гарматного 
виробництва XV-XVIII ст., зокрема і мортирами.

Сьогодні в Львівському історичному музеї Арсенал зберігаються три 
мортири XVII ст., їм присвоєно такі інвентарні номери: З-3351, З-3352, 
З-3353. 

Мортира під інвентарним № З-3353 чавунна, лита.
Місце лиття ствола – невідоме
Час лиття – XVII ст.
Майстер – невідомий, виробничі клейма відсутні
Довжина ствола загальна  – 605 мм
Діаметр каналу ствола – 245 мм
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Довжина каналу ствола – 542 мм
Довжина зарядної камери – 167 мм
Діаметр зарядної камери – 97 мм
Довжина дульної частини – 190 мм
Довжина чопової частини – 105 мм
Довжина донної частини – 310 мм
Відстань від базового кільця до центру запального отвору – 63 мм.
Ствол циліндричної форми, технологічно і візуально поділений на три 

частини різного діаметру і довжини: дульну, чопову і донну. Тіло мортири 
густо оперезане армуючими кільцями.

На даному гарматному стволі відсутні будь які декоративні елементи чи 
маркування. Мортира в деяких місцях має незначні пошкодження, за яких 
обставин і коли це трапилося – невідомо.

Гармата розміщена на неоригінальній дерев’яній підставці. 
За книгою приходів Львівського історичного музею всі три мортири на-

дійшли до фондів 1950-х роках. 
Цікаво, що у Литві в місті Каунас у Військовому музеї імені Вітовта Ве-

ликого зберігається конструктивно дуже схожа лита чавунна мортира XVII 
ст., що походить з Прусії.

Довжина ствола загальна – 870 мм
Діаметр каналу ствола – 232 мм
Довжина каналу ствола – 725 мм
Довжина каналу ствола без камери – 460 мм
Товщина стінки ствола на дульному зрізі – від 96 до 105 мм
Вага – 758 кг
Тіло мортири циліндричної форми, технологічно і візуально поділене 

на три частини різної довжини та діаметру: дульну, чопову та донну. На 
торілі є два отвори, які, імовірно, були призначені для кільця. На жаль, цей 
елемент мортири втрачений. Розміщена на неоригінальному дерев’яному 
лафеті.

У Історичному музеї міста Вроцлав теж зберігається конструктивно 
схожа мортира.

За інвентарною карткою музею це – бойова мортира XVII ст. походить 
з Центральної Європи.

Загальна довжина ствола – 400мм 
Довжина каналу ствола – 390 мм
Діаметр каналу ствoла – 130 мм
Отже, перед нами дуже схожі чавунні мортири, та все ж з певними від-
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мінностями. При зіставленні їхніх параметрів, бачимо, що мортира з ко-
лекції Львівського історичного музею під №З-3353 є найдовшою – 605 мм, 
відповідно має найбільший діаметр каналу ствола – 248 мм, та довжину 
каналу ствола – 542 мм. А от мортира № З-3351 хоча й довша – 565 мм – 
за мортиру № З-3352 – 553мм, діаметр каналу ствола є дещо менший, ніж 
у № З-3352 – 220 мм та 228 мм відповідно, при тому, що довжина каналу 
ствола є майже однаковою, 485мм та 482 мм. При зіставленні параметрів 
довжини і діаметру зарядних камер гармат, бачимо, що найдовша зарядна 
камера у мортири № З-3353 – 167 мм, при діаметрі 95мм, проте найбільша 
в діаметрі камера у мортири № З-3351 – 100мм, при найкоротшій довжині 
– 156 мм, № З-3352 – діаметр – 90 мм, довжина 160 мм. При співставленні 
параметрів відстані від базового кільця до центру запального отвору та 
його діаметру бачимо, що й тут немає певної закономірності, мортира № 
З- 3351: відстань від базового кільця до центру запального отвору – 43 мм, 
діаметр запального отвору – 11 мм, № З-3352: 47 мм/ 14 мм, № З-3353: 63 
мм/ 8мм. 

Мортира з Військового музею ім. Вітовта Великого хоча і є найдовшою 
(870 мм), з представлених нами гармат, діаметр каналу ствола має 232 мм.

Мортира з Історичного музею міста Вроцлав є найменшою за всіма роз-
мірами.

Мортири з міста Каунаса та Вроцлава за інвентарними картками Музе-
їв  пруського і центральноєвропейського походження відповідно. В дано-
му контексті цікавим є факт зберігання в Militärhistorischen Museums der 
Bundeswehr міста Дрезден, Німеччина ще одної, конструктивно схожої 
мортири пруського походження, під інвентарним номером BAAL7951, ка-
лібру 486 мм, яку в музеї датують XVI-XVII століттям.

Армуючі кільця на мортирах, завдяки різноманітному профілюванню та 
своєму розміщенню, виконують не тільки функцію посилення ствола, але 
й надають мортирам певної візуальної легкості та рухомості. 

Враховуючи однотипність всіх представлених нами гармат, можемо ска-
зати про пруську типологію і львівських мортир. Ймовірно, всі три гарма-
ти відлиті в одній людвисарні. Це класичні взірці “масового” чавунного 
литва. На жаль, ці стволи є абсолютно німими, і не можуть нам більше 
розповісти про себе – супровідна документація на значну частину колек-
ції зброї була втрачена під час «музейної реформи» у Львові у 1940 р., 
коли збірки музеїв попередньої доби були розформовані, а цінні експонати 
буквально були звалені в окремі купи під назвами «Історичний музей», 
«Картинна галерея» і т.п.
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З цієї причини в музейних книгах про них небагато сказано. Можливо, 
їх хтось колись відлив у Львові, а можливо, хтось колись їх привіз сюди і 
з невідомих нам причин залишив тут. Простежити їхній шлях від моменту 
їхнього виготовлення до моменту потрапляння в Львівський історичний 
музей є практично неможливо. Сьогодні вони зустрічають гостей котрі за-
ходять в Арсенал, і хто знає, скільки століть ще простоять там?

Олена Шевченко
ПРИЗОВА ШАШКА В КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ 

ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Оlena Shevchenko
The Prize Shashka in the Collection of the National Museum  

of History of Ukraine
This	article	present	a	sample	of	a	cold	weapons	from	the	collection	of	the	Na-

tional	nMuseum	of	the	history	of	Ukraine.	Cold	bladed	weapon	was	used	as	a	
prize	for	officer,	who	won	the	fencing	completitions	using	two	or	three	different	
types	of	weapon.

У військовому та світському житті багатьох країн клинкова холодна 
зброя відігравала  вагому роль. В першу чергу вона слугувала бойовою 
зброєю, тобто була призначена для використання безпосередньо у бойових 
діях. Крім того, її різновиди мали ще функції строєвої зброї, що призна-
чалась для носіння в строю чи при несенні служби, але не використову-
валась в бою. Це в першу чергу були кортики та кинджали. Клинкова хо-
лодна зброя використовувалась також як цивільна, яку носили службовці 
різноманітних цивільних відомств та придворні чини. Цим цілям слугува-
ла в основному шпага.

А ще клинкова холодна зброя використовувалась в якості спортивної 
зброї. З початком XVIII ст. фехтування на шпагах і рапірах  було введено 
як обов’язковий предмет у військових та цивільних  учбових закладах. У 
другій половині ХІХ ст. у зв’язку зі зростом попиту на навчання фехту-
ванню почали відкриватися офіцерські фехтувальні зали. Любительське 
спортивне фехтування на рапірах, шпагах та еспадронах користувалось 
популярністю серед учнів, студентів та офіцерів. Серед офіцерів зустрі-
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чались майстри, які чудово володіли двома-трьома видами холодної зброї.
За перемогу у змаганнях нагороджували призовою зброєю. В 1870 

р. були введені спеціальні знаки на призову зброю за фехтувальний бій 
і дозволено використання  призової зброї в строю. На клинку призової 
шаблі, шашки чи палаша висікався Імператорський вензель з короною та 
наносився напис: «Первый/второй Императорский приз такому-то (чин и 
фамилия), такой-то части за бой на таком-то оружии, такого-то числа, ме-
сяца, года». На перших призах вензель та корона були золотими, на дру-
гих – срібні. На рукояті перших та других призів закріплювалась срібна 
стрічка з написом «за фехтовальный бой», а на ефесі першого призу ще 
Імператорський вензель з короною та лаврами з таким же написом.

В 1897 р. було введено особливий знак для носіння на піхвах холодної 
зброї офіцерів, які вже мали призи за бій на якій-небудь зброї і знову отри-
мавши приз за бій на іншому виді зброї. Собою знак представляв Імпера-
торський вензель з короною і лаврами з написом «За бой на двох оружиях» 
чи «За бой на трьох оружиях». Сам приз – зброю – офіцер уже не отриму-
вав, йому видавали вартість призу в грошах. В останній чверті ХІХ ст. в 
козачих військах за перемогу у змаганнях по володінню холодною зброєю 
чи за майстерну верхову їзду вручали призові козачі шашки з написом за 
що вручений приз.

В колекції зброї Національного музею історії України є ряд зразків ці-
кавих саме своєю приналежністю. Це подарункова, нагородна та призова 
зброя. В даному повідомленні представлено шашку з інвентарним номе-
ром З-1324 - єдиний в колекції зразок призової драгунської шашки зр. 1881 
р., який записаний до інвентарної книги «Зброя» в 1960 р.

Шашка виконана з найякісніших матеріалів у відповідності до ста-
ровинних методик виготовлення холодної зброї. Клинок шашки стале-
вий незначної кривизни, з характерним для дамаської сталі візерунком. 
З обох боків клинка, майже по всій довжині – неглибокий дол, в загли-
бленні якого нанесений рельєфний напис, тушований золотом «ПЕРВЫЙ 
ПРИЗЪ ШТАБСЪ-КАПИТАНУ ТЮНЕГОВУ 1-му ЗА СОСТЯЗАНІЄ НА 
ШТЫКАХЪ 27-го АПРЬЛЯ 1882 г.» Ближче до п’яти вензель Олександра 
ІІІ, увінчаний короною. На п’яті розміщено гравіроване, заповнене золо-
тою амальгамою клеймо виробника: зображення двоголового орла, увінча-
ного короною, зі скіпетром та державою в лапах; під ним напис в два рядки 
«Shaaf Söhne / St. Petersburg». Рукоять дерев’яна з похилими жолобками, 
оправлена в металевий прибор. Ефес закритого типу, мідний, золочений. 
Хрестовина з одного боку загнута донизу з отвором для темляка; з іншого 
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– переходить у вузьку дужку, закріплену до фігурного навершя з овальним 
гудзиком. З лицьового боку навершя закріплена фігурна срібна стилізова-
на стрічка з написом «ЗА ФЕХТОВАЛЬНЫЙ БОЙ». З внутрішнього боку 
хрестовини закріплений призовий знак: в колі – вензель Олександра ІІІ, 
по колу напис «ЗА ФЕХТОВАЛЬНЫЙ БОЙ». Коло в обрамленні лавро-
вих гілок та стрічки по верхньому краю. На рукояті закріплена золотава 
стрічка з китицею на кінці. Піхви дерев’яні, зовні обкладені шкірою чор-
ного кольору. Прибор мідний, золочений, складений з устя, наконечника 
та обоймиці з рухомим кільцем для підвішування. Біля устя закріплений 
ажурний призовий знак: коло в обрамленні лаврової та дубової гілок, увін-
чаний короною, по центру розміщений вензель Миколи ІІ; по колу напис 
«ЗА БОЙ НА 3-Х ОРУЖИЯХ». Призові знаки, спираючись на опублікова-
ні джерела, розміщувались з лицьового боку зброї, тобто з правого. На му-
зейній шашці призові знаки розміщені з внутрішнього боку, тобто з лівого. 
Це може свідчити про те, що нагороджений був лівшею; саме при носінні 
на правому боці призові знаки будуть з лицьового боку.

В дослідженнях музейних предметів важливо встановити історію похо-
дження предмета, так звану домузейну історію, можливих власників. З на-
пису на клинку відомо, що власником даної шашки є штабс-капітан Тюн-
єгов. Нажаль, з багатьох проглянутих сайтів мережі інтернету на сьогодні 
знайшлося декілька, де згадувалось прізвище Тюнєгов. Одним з них є Іван 
Тюнєгов, який згадується в електронних описах РГВИА (фонд 2177, опис 
7 за 1892 р.) як поручик. Більше відомостей про нього не було знайдено. 
Ще одним був Олександр Олексійович Тюнєгов 1890 р.н., гвардії полков-
ник, полковник лейб-гвардійського 2 стрілецького полку. В білих військах 
Східного фронту; в 1918 представник Сибірської армії при Самарському 
управлінні, потім офіцер з доручень при командувачу Сибірською, потім 
2-ю армією і Головнокомандуючого фронтом. Учасник Сибірського Льо-
довикового походу; штаб-офіцер  доручень при командуючому Далеко-
східної армії, член товариства офіцерів гвардії на Дальньому Сході.  

Виявляється дуже цікава людина, військовий і міг бути визначним фех-
тувальником та переможцем змагань. Та співставивши дати, таке при-
пущення стало неможливим. Олександр Тюнєгов народився пізніше на 
16 років, аніж зроблений напис на призовій шашці з музейної колекції. 
Знайомлячись з біографією Олександра автора зацікавило посилання на 
інформацію про його батька. І це була певна нагорода за пошуки. Бать-
ком згаданого військового був Олексій Олександрович Тюнєгов 1853 р. 
н., також військовий. Та про нього, нажаль, також знайшлося небагато ін-
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формації. Він був командиром 94-го резервного Сизранського батальйо-
ну в 1888-1895 рр., з 21 вересня 1895 р. призначений командиром 32-го 
піхотного Кременчуцького полку. Але в електронних джерелах про Кре-
менчуцький полк відомості про Тюнєгова відсутні: в період 1895-1906 рр. 
– не вказано командирів. Згадується Олексій Олександрович Тюнєгов в 
опублікованій електронній енциклопедії вже як генерал-майор О.О.Тюн-
єгов, командир 1-ї бригади 2-ї піхотної дивізії в період 1901 – після 1907 
рр. Є він також  і у списках генеральських чинів російської імператорської 
армії та флоту. Після закінчення військової кар’єри разом з дружиною жив 
у місті Пскові, по вулиці Новгородській в особистому будинку. До 1913 р. 
був головою Псковської санітарної комісії, попечителем 19-ї дільниці По-
кровського  попечительського санітарного надзору та був дійсним членом 
Псковського археологічного товариства. Помер після 1913 р.

Отже, можна припустии, що згаданий Олексій Тюнєгов і є власником 
призової шашки з музейної колекції.

Не можна не згадати і про автора цього неперевершеного зразка холод-
ної зброї. Шашка виконана на відомій фабриці по виготовленню зброї, 
власником якої був Вільгельм Шаф. Це прізвище широко відоме в багатьох 
колах майстрів-зброярів, колекціонерів та людей, що цікавляться зброєю. 
У 1815 р. із Золінгена до Росії прибули Вестафалія, Вільгельм-Ніколаус 
Шаф разом з трьома своїми синами. В Росію Шафи привезли свій спосіб 
декорування клинків (гравірувався малюнок, потім він витравлявся, а фон 
що був закритий захисним грунтом, залишався не тронутим кислотою) та 
свій спосіб золочення малюнка особливим складом. Спочатку вони пра-
цювали на Златоустівській фабриці по виготовленню зброї. Батько разом 
з одним із синів Вільгельмом Людвігом прикрашали клинки в техніках 
травлення, золочення та навчали російських учнів, два інших брати Іо-
ганн та Фрідріх спеціалізувалися на обробці шкіряних піхов. У 1823 р. 
Шафи переїжджають до С.- Петербурга; в 1924 р. відкривають майстер-
ню по оздобленню зброї та торгове підприємство  «Шаф, иностранец с 
сыновьями, оружейный фабрикант, украшенное оружие» отримує звання 
«Придворного оружейного мастера». В 1867 р. петербурзька фірма «Шаф, 
сыновья» отримує звання постачальника Величного двору. Фабрика Ша-
фів працювала з 1824 р. по 1914 р. Спочатку виготовляли в основному 
різноманітні металеві предмети та посуд, але з середини ХІХ ст. вона пов-
ністю переходить на виробництво офіцерської холодної зброї, в тому числі 
і оздобленого. До 1880 років клеймо на зброї, виготовленої на цій фабриці, 
виконувалось латинськими літерами «H.SCHAAF», з 1880-х років – ро-
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сійськими літерами «ШАФЪ СЫНОВЬЯ С.ПЕТЕРСБУРГ», «ШАФЪ Сья 
С.ПЕТЕРБУРГ» під двоголовим коронованим орлом; клеймо ставилось на 
п’яті клинка, верхній поверхні чашки чи хрестовині.     

В рамках представленої призової холодної зброї хочеться згадати і ще 
один зразок. В колекції Військово-історичного музею артилерії, інженер-
них військ і військ зв’язку в Петербурзі зберігається клинок драгунської 
шашки зразка 1881 р. із зображенням вензеля Олександра ІІІ під короною 
та дуже цікавим написом золотом «ПЕРВЫЙ ПРИЗ Л. Г. ГРЕНАДЕРС-
КОГО П. ПОДПОРУЧИКУ ТЮНЕГОВУ 2-МУ ЗА СОСТЯЗАНИЕ НА 
ШТЫКАХЪ 14-ГО ЯНВ. 1883Г.». Як і в нашому випадку це призова шаш-
ка, вручена Тюнєгову, але в званні підпоручика і роком пізніше. 

Достеменно не відомо, що штабс-капітан з прізвищем Тюнєгов, який 
отримав в нагороду призову шашку, що зберігається в НМІУ і нагородже-
ний драгунською шашкою з колекції музею артилерії підпоручик Тюнєгов, 
мають спільне родинне походження чи просто одне прізвище, та з упевне-
ністю можна сказати, що вони були прикладом для багатьох свої підлег-
лих. Бо командир, який закладав традиції уваги до солдат, прищеплював 
любов і повагу до солдатської служби, військовий, який пройшов шлях від 
молодшого офіцера до генерал-майора, повинен бути відомим для бага-
тьох поколінь.

 Введена в обіг в даній статті призова драгунська шашка відкрила ще 
одну сторінку у дослідженні музейної збірки зброї, такої різноманітної за 
своїм наповненням і інформативної за складом. Нажаль, на сьогодні нам 
не вдалося встановити походження призової шашки в  музейній колекції. 
Із записів в інвентарній книзі відомо лише, що це старі музейні фонди. Та, 
співпрацюючи з колегами, ми маємо надію знайти її історію. 
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Тетяна Григоренко, Владислав Григоренко
САМОРОБНА ЗБРОЯ ПОВСТАЛИХ СЕЛЯН ЧЕРКАЩИНИ  

ПЕРІОДУ 1920–1930-Х РОКІВ В ЕКСПОЗИЦІЇ ЧЕРКАСЬКОГО  
ОБЛАСНОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ

Tatiana Grigorenko, Vladyslav Grigorenko
Homemade Weapon of Uprisings Peasants in 1920-1930 years, Exposing 

in Cherkassy Regional Museum

У 1930-му році Україною прокотилася хвиля селянських повстань. Їм 
передували терористичні акти, що мали різноманітні форми і прояви. Ос-
новними причинами селянських заворушень були: форсована колективі-
зація, неправильне «розкуркулення», усуспільнення домашньої худоби, 
утиски та вилучення посівного зерна та продуктів, обшуки, штрафи та 
конфіскації майна селян. Найпоширеніші виступи – зрив зборів з питань 
колективізації, розбір усуспільненого майна і худоби, колективний вихід із 
колгоспів, жіночі бунти, забій власної худоби, розпродаж майна.

З посиленням наступу держави на селянство спротив поступово перехо-
див від мирних форм протесту до терористичних актів у вигляді підпалів 
колгоспного майна чи майна активістів, залякування, побиття та, навіть, 
вбивства активістів чи уповноважених з питань колективізації. 

На початку 1930 року почалося масове «розкуркулення» і депортація 
селян у північні райони СРСР з конфіскацією майна «куркулів». Саме цей 
час співпадає з масовими збройними виступами селян проти радянської 
влади. Одне з таких повстань відбулося на Черкащині у квітні 1930 року і 
стало відомим під назвою Драбівське повстання.

Однак збройний опір не набув великого поширення, оскільки зброя, яка 
залишилась з воєнних часів, була, в основному, конфіскована з села че-
кістами. Повсталі селяни були озброєні «обрізами» гвинтівок, револьвера-
ми, рідше гвинтівками.

В експозиції Черкаського обласного краєзнавчого музею представлена 
саморобна зброя, яка використовувалася під час селянських антирадян-
ських виступів 1920-1930-х років. Це «куркульський обріз» (так зазначено 
в інвентарній картці) та, так званий, «обушок».

«Куркульський обріз» представляє собою обріз гвинтівки системи Мо-
сіна 1891 року випуску. Затвор відсутній. Довжина «обріза» 26 сантиме-
трів. Походження його, на жаль, невідоме. Знаходиться в експозиції залу 
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«Історія Черкащини періоду перших п’ятирічок» у підтемі «Антиколгосп-
ний рух селянства Черкащини напередодні Голодомору 1932-1933 років».

Досить цікавим є «обушок» - ударна саморобна зброя, що доповнює 
експозицію залу, присвячену національно-визвольним змаганням на Чер-
кащині 1920-х років. Складається він з ударної частини - тягара та, при-
кріпленого до неї, шкіряного ремінця (можливо від польової сумки армій-
ського зразка). Ударна частина складається з мідної трубки (довжина – 8,3 
см, діаметр – 3 см), можливо, це частина гільзи, заповнена свинцем, труб-
ка припаяна до частини ефесу армійської шашки (висота – 4 см, товщина 
– 8,8 см). В ефесі є наскрізна дірка, через яку протягнутий і застібнутий 
довгий ремінець (довжина – 80 см). На ефесі збоку викарбувана п’ятикут-
на зірка від якої справа і зліва видно букви «С», «С», «С», «Р». Під зіркою 
викарбуване схематичне зображення пшеничних колосків. Скоріш за все, 
«обушок»  виготовлений з ефесу шашки Робітничо-селянської Червоної 
Армії зразка 1927 року. «Обушок» був знайдений в Черкасах у 1996 році. 

Тема збройного опору українських селян напередодні Голодомору до-
сліджена ще недостатньо, хоч протягом останнього десятиліття з’явилося 
чимало досліджень регіональної історії. Щодо наявної саморобної зброї 
періоду 1920 -1930-х років в музеях України, то є відомості про два «кур-
кульських обрізи», що зберігаються в Дніпропетровському національно-
му Історичному музеї ім. Д. І. Яворницького. Один обріз перероблений 
з австрійської гвинтівки з серійним номером 70541, інший виготовлений 
з гвинтівки Мосіна за номером 764661. В свою чергу, саморобна зброя з 
фондів Черкаського обласного краєзнавчого музею є важливим доповнен-
ням як до експозиції музею. так і для дослідження антирадянського опору 
українських селян напередодні Голодомору 1932-1933 років.
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