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ПАЛАШ ОСТАННЬОГО ГЕТЬМАНА

ЗБРОЯ. СПОРЯДЖЕННЯ. ТЕХНІКА

У нині відреставрованому і 
перетвореному на музей родово-
му палаці останнього українського 
гетьмана Кирила Розумовського 
зберігається палаш, який експо-
нується як сімейна реліквія родини 
Розумовських. 

Тривалий процес створення 
Національного історико-куль тур-
ного заповідника „Геть манська 
столиця” був дуже непростим: 
довелося практично заново звести 
весь комплекс історич них будівель 
та по крихтах зібрати належний 

експозиційний матеріал. Гострий 
брак коштів і експонатів значною 
мірою компенсували вітчизняні 
й зарубіжні меценати, які взяли 
активну участь в облаштуванні 
заповідника. Не оминув музею і 
прямий нащадок Кирила Розу-
мовського – його правнук у 
шостому поколінні, граф Григір 
Розумовський, який нині мешкає 
в Австрії. Саме він урочисто пере-
дав музею родинний раритет – 
„шаблю”, вік якої, на його думку, не 
менше 200 років1.

Денис ТОЇЧКІН

УДК 94(477)(092):623.444.2„17”

З позицій історичного зброєзнавства проаналізовано палаш, що нині 
експонується у Національному історико-культурному заповіднику „Гетьманська 
столиця” як особиста зброя останнього українського гетьмана Кирила 
Розумовського.

Ключові слова: Лівобережна Україна, К. Розумовський, гетьман, клинкова 
зброя, палаш.

С позиций исторического оружиеведения проанализирован палаш, кото-
рый нынче экспонируется в Национальном историко-культурном заповеднике 
„Гетьманская столица” как личное оружие последнего украинского гетьмана 
Кирилла Разумовского.

Ключевые слова: Левобережная Украина, К. Разумовский, гетьман, клинко-
вое оружие, палаш.

Palash was analysed from the standpoint of historical analysis of science of weapons. 
Now it is exhibited at the National Historical and Cultural Reserve "The Hetman 
capital "as a personal weapon of the last Ukrainian hetman Kyrylo Rozumovsky.

Keywords: Left-bank Ukraine, K. Rozumovsky, Hetman, bladed weapons, 
palash.
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На новий експонат у фондах 
музею було заведено інвентарну 
картку (форма №1 Міністерства 
культури і туризму України) та 
складено опис, де зокрема можемо 
прочитати:

„Опис речі: Шабля останньо-
го гетьмана Лівобережної України 
К. Г. Розумовського, клинок з кова-
ного карбованого металу, захист 
руки з латуні, на ньому дві літери 
латинською мовою Є. Р., ручка 
шкіряна. На клинку немає ніякого 
напису”.

„Шабля в шкіряній піхві, вгорі 
якої наклеєний рукописний напис”.

„Передано графом Грегором 
Розумовським (Республіка Австрія) 
17.08.2009 р.”.

„Передано: Акт № 91/1628 від 
01.12.2009”.

„Розмір – клинка… 89 см… 
рукояті без голівки 9,8 см”.

„Метал, шкіра, кування, карбу-
вання”.

„Стан добрий (задовільний, на 
клинку сліди іржі)”2.

Нині зброя посідає почесне 
місце в експозиції палацу Кирила 
Розумовського.

Спробуємо дізнатися більше про 
цей раритет, поглянувши на нього з 
позицій історичного зброєзнавства.

Палаш лейб-кампанійський, 
Російська імперія, 1740 – 1760 рр., 
інв. №3-1968.

Матеріали: сталь, латунь, дере-
во, шкіра (хоз), сап’ян.

Клинкова сталь – фасонна (так 
звана покращена звар  на).

Загальний вигляд палаша

http://nvimu.com.ua/альманах/



89число 1, 2011

Техніки: кування, лиття, карбу-
вання, гравіювання, лютування.

Технічні параметри зброї (мм): 
загальна довжина – 1045; довжина 
клинка – 890; ширина клинка при 
основі – 38; товщина спинки – 10.

Зауважимо, що довжина клин-
ка драгунських та кірасирських 
клинків за часів Єлизавети І ста-
новила близько 870 мм (1 аршин 
та 31/2 вершка), ширина – майже 
39 мм (7/8 вершка)3. На прикладі 
зацілілих до нашого часу речових 
джерел можемо спостерігати деякі 
розбіжності у довжинах, що не 
перевищують однак 1 вершка4. 

Механіко-кінематичні характе-
ристики (див. додаток):

Загальна вага зброї – 1320 г 
(з піхвами – 1590 г); центр ваги – 
750 мм (від вістря); центр удару – 
570 мм (від вістря).

Розглянутий зразок, як і біль   -
шість російських армійських пала  -
шів XVIII століття, не є взір це вим 
прикладом клинкової зброї. Заве-
лика вага не сприяє по кра щенню 
рубки, а лише погіршує фехтуваль-
ні можливості, які остаточно зво-
дяться нанівець незграб ною гардою. 
Захисна корзина обмежує рухи 
зап’ястка, жорстко пов’язуючи його 
з передпліччям. Відтак зброя добре 
підходить для силової кавалерійської 
роботи від плеча та ліктя, для якої 
власне й призначена. 

Утім масивна гарда також 
зумовлює розміщення центру ваги 
поблизу руків’я, а центру удару – 
на початку другої третини клин-
ка, що мало негативно впливати на 
рубальні властивості.

Поперечний перекрій клинка  
линзовидний, доли не тільки полег-
шують клинок, але й знижують 
опір матеріалу. Проникаючі якості 
погіршуються ближче до основи 
клинка.

Розподіл мікротвердості штаби 
яскраво демонструє специфіку 
використання палаша як різновиду 
клинкової зброї. Бойовий кінець має 
підвищені показники, що місцями 
сягають 53 HRC (одиниць за Рок-
велом). Висока твердість вістря 
була необхідною при застосуванні 
кіннотниками кóлючого удару на 
шаленій швидкості кар’єру.

Основна частина штаби, у тому 
числі й центр удару, має невисо-
ку твердість, аби запобігти викри-
шуванню та забезпечити швидке 
відновлення ріжучої кромки леза: 
35–43 HRC. Очевидно, ниж-
чий показник усе ж пов’язаний 
зі зневуглецюванням та низькою 
куль ту  рою виробництва штаби 
(зауважуємо значні розбіжності 
показників твердості на сусідніх 
ділянках). 

Чимала ділянка штаби  при п’яті 
(100 мм) відпущена хіба що не до 

Макроструктура 
клинкової сталі
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стану сирцевого заліза – значен-
ня твердості коливаються в межах 
12–20 HRC, місцями знижуючись 
ще більше. Певно тільки такі показ-
ники, помножені на чималу тов-
щину обуха, допомагали дешевій 
місцевій зварній сталі витримувати 
високі бойові навантаження.

Стан збереження, консервація 
та реставрація.

Зброя у посередньому стані. 
Клинкова сталь загалом зберегла-
ся непогано, проте вкрита безліччю 
каверн та непроварів, що насампе-
ред пов’язано з невисокою якістю 
виробу. Клейма при п’яті знищені. 
Клинок доглянутий, систематич-
но оброблявся мастилом. Гарда зі 
слідами механічних пошкоджень 
та тріщиною на щитку. Позолоть 
латунної гарди частково знищена. 
Фіксуючий ґвинт пізнішого поход-
ження. Дріт обплетення руків’я 
зберігся фрагментарно. 

Піхви у посередньому стані, 
шкіра та обіймиці мають сліди 
механічних ушкоджень.

Морфологічна характеристика
Клинок сталевий, прямий, 

значної довжини з двома глибоки-
ми паралельними долами уздовж 
обуха. Форма дволезового, з округ-
лим завершенням бойового кінця 
характерна для першої полови-
ни XVIII століття. Спинка клин-
ка плавно звужується від п’яти, за 
200 мм до вістря переходячи у 
фальш лезо. Верхній та нижній доли 
закінчуються відповідно за 160 мм 
та 95 мм од вістря.

Ефес закритого типу. Дуго-
подібна щитова гарда з коши-
ком виготовлена з латуні і при-
крашена рельєфним орнаментом. 
Щиток та ажурний кошик з вензе-
лем імператриці захищають кисть 
спереду та зовні. З внутрішнього 
боку палаша щиток переходить у 
дужку, від центру якої до хрестови-
ни розміщене кільце для великого 
пальця руки. Кошик фіксується на 
верхів’ї ґвинтом. Основна (перед-
ня) захисна дужка з’єднана з 
верхів’ям за допомогою лютування. 
Лите верхів’я має вигляд орлиної 
голови з ґудзиком у формі перевер-
нутого зрізаного конуса. Руків’я 
дерев’яне, закріплене у всадний 
спосіб, обтягнуте чорною шкірою 
(хозом), було обплетене крученим 
мідним дротом.

Піхви дерев’яні, обтягнуті корич-
невим сап’яном, із внутрішнього 
боку скріпленим поздовжнім швом. 
Оправа представлена латунним 
устям із рухомим кільцем і нако-

Ефес з вензелем
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нечником. Біля устя прикріплено 
фрагмент паперового аркуша з 
рукописним текстом.

Зауважимо, що на російських 
клинках середини XVIII століття 
доли не були одноманітними. Часом 
зустрічався один невеликий цен-
тральний дол або їх не було зовсім. 
Подвійні ж, як у дослідженому 
зразку, трапляються вкрай рідко. 
Інші морфологічні особливості – 
форма клинка, ефеса та піхов –  
цілком відповідають прийнятим на 
російських палашах того періоду.

Орнаментика.
Хоча орнаментальне оздоблен-

ня ефеса доволі скромне, у ньому 
добре відчутні елементи пануючого 
у середині XVIII століття рококо, 

насамперед у формі вензельних 
завитків та асиметричної мушлі.

Символіка та епіграфіка.
Однією з важливих ознак, які 

дають змогу встановити прина-
лежність зброї, є форма вензеля 
правлячої імператриці, що зобра-
жувався на військовій атрибутиці 
(кокардах, бляхах, ефесах) у різних 
родів військ, та військових частин. 

Власне самі вензелі на різних 
військових предметах не завж-
ди були одноманітними, іноді 
відрізняючись навіть від зобра-
жень на полкових прапорах. Утім 
у нашому випадку вензель неод-
норазово повторюється, зокрема 
на штандарті лейб-кампанії 1741 

Вензелі Єлизавети Петрівни: (а) на сумі та підсумку гренадерів 
лейб-гвардійської кампанії (1742–1762 рр.); (б) на штандарті 

лейб-гвардійської кампанії 

а б
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року. Зауважимо, що навіть у „мате-
ринського” для кампанійців лейб-
гвардійського Преображенського 
полку вензель вже інший. 

Традиція переносити вензелі 
правлячої імператриці на гарду 
стосувались як офіцерської, так і 
солдатської зброї. Щодо палашів, 
дослідники відзначали її зокре-
ма у драгунських полках, де 
решітка гарди могла набувати 
„різноманітного вигляду”5.   

Отже, як бачимо, форма вензеля 
на гарді нашого палаша відповідає 
прийнятому у лейб-гвардійській 
кампанії 1742 – 1762 років. 

Залишки ще двох вензелів 
(обабіч клинка) можемо бачити при 
основі штаби. На жаль, їх майже 
цілком знищено, реконструювати 
первісний вигляд нам не вдалося. 
Можна лише припустити, що тут 
також мали бути вензелі Єлиза -
вети І, які традиційно розміщували 
у зазначених ділянках клинка на 
зброї нижніх чинів.

По-своєму цікавим є також ури-
вок паперу з фрагментом рукопису, 
прикріплений до піхов. Можемо 
розібрати лише окремі слова:

„… Kirill Grigor…” та „… Hetman…”.  
Нині ми не маємо можливості виз-
начити вік та походження напису, 
хоча мимоволі складається вражен-
ня, що йому не один десяток років. 
Очевидно, перед нами історичне 
свідчення формування живої ро -
дин ної легенди.

* * *
Отже, перед нами рідкісна іс -

то рична пам’ятка – урочистий 
палаш нижніх чинів лейб-кампаніїї 

Єлизавети І, виконаний до того ж у 
неуставній манері: на латунній гарді 
замість двоголового орла уміщений 
вензель імператриці, прийнятий у 
лейб-кампанійській емблематиці. 

Уніфікації військового убору 
за часів Єлизавети І приділялося 
чимало уваги, однак повної одно-
манітності, зокрема у справі осна-
щення військовослужбовців клинко-
вою зброєю, досягнуто не було, що 
добре видно на прикладі численних 
зацілілих донині палашів і шпаг тих 
часів. І якщо, скажімо, драгунський 
капрал замовляв решітку на гарді 
палаша у формі полкового вензеля, 
то лейб-кампанійці могли дозволити 
собі принаймні не менше. 

І все ж, кому міг належати цей 
предмет?

Зауважимо, що Кирило Розу-
мовський і його старший брат 
Олексій як вищі офіцери звичайно 
мали належну їм за штатом холод-
ну зброю.

Граф Кирило Розумовський 
від 1748 року був підполковником 
лейб-гвардійського Ізмайлівського 
полку. Відповідно до звання йому 
належало мати шпагу, як усім іншим 
чинам піхотних лейб-гвардійських 
полків.

На відомих нині прижиттєвих 
портретах Кирила Розумовського 
при зброї останній український 
геть  ман незмінно зображений з 
офіцерською шпагою свого часу – 
важливою частиною придворного 
вбрання та ознакою дворянського 
стану й офіцерського чину. 

Граф Олексій Розумовський 
також деякий час посідав підпол-
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ковницький чин. У лейб-гвар дій-
ському кінному полку, яким він 
командував від 1748 року, справ-
ді прийняли на озброєння палаші, 
проте лише для нижніх чинів. 
Важливішим є те, що у полку вико-
ристовували вензель іншого типу, 
на гарді ж прийнято було зображу-
вати двоголового орла.

Проте для нас набагато цікаві шим 
є той факт, що у період приходу до 
влади Єлизавети Петрівни у 1741 ро -
ці О. Розумовський отри мав звання 
поручника ново створеної тоді лейб-
кампанії6. Як відомо, одним із пер -
ших заходів нової імператриці 
було перетворення гренадерської 
роти лейб-гвардійського Преобра-
жен ського пол  ку на елітну лейб-
кампанію, яка фактично замінила 
собою петрівську кавалергардію. 

Усі кампанійці, незважаючи 
на звання, були озброєні офі цер-
ськими шпагами. Та в урочистих 
заходах імператорського двору, 
зокрема коронації 1742 року, війсь-
ковослужбовці надягали кавалер-
гардський убір. Його неод мін ною 
частиною (у рядових та унтер-
офіцерів) був палаш із золотим 
темляком і золоченим ефесом, на 
решітці гарди якого зображений 
двоголовий орел. Офіцери ж зали-
шались при шпагах із золоченим 
ефесом, золотим темляком та  кани-
тельною китицею7. 

Загалом такий стан речей ціл-
ком відповідав тогочасній, загаль-
ній для всього російського війська 
тенденції: палаші належало мати 
лише нижнім чинам, офіцери оз  -
бро ю валися шпагами.

Токе Луї. Портрет К. Г. Розу-
мовського. Полотно, олія. 142х112. 

1758 р. Державна Третьяковська 
галерея, інв. №. 6042

Зараз можемо лише здогадува-
тися про шляхи, якими лейб-кам-
панійський палаш нижніх чинів 
опинився в родині Розумовських і 
яку роль свого часу міг відіграти у 
житті графів – Олексія та Кирила. 
Безперечно лише, що ця зброя 
пов’язана зі знаменними подіями. 
Беручи до уваги „офіцерський” стиль 
виконання, не виключено, що пала-
шем користувався  молодий Олексій 
Розумовський на початку кар’єри 
або хтось із його лейб-кампанійських 
товаришів у ході урочистостей, 
пов’язаних з коронацією Єлизавети І.

Значення раритету як сімейної 
реліквії підтверджує її вивезення за 
кордон – очевидно, в очах тодішніх 
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власників він становив неабияку 
цінність. 

Принагідно зауважимо, що дос-
ліджуваний палаш цінний насам-
перед своїм походженням та істо-
ричною легендою, серед того часної 
зброї він не відзначається якимись 
видатними особливос  тями. Масове 
виробництво російських шпаг і 
палашів на місцевих заводах запо-
чатковане ще Петром І – від тих 
часів до початку ери промислово-
го виробництва та введення в дію 
Златоустівського зброярського 
заводу масові армійські клинки 
мало різнилися якістю, становлячи 
вельми посередню продукцію. 

На завершення додамо, що ми 
повністю поділяємо патріотичні 
почуття та ентузіазм музейно-
го колективу заповідника „Геть-
манська столиця”. В умовах, коли 
навіть жалюгідні рештки осо-
бистого майна К. Розумовського 
зберігаються поза межами України, 
з’явилася фантастична нагода вис-
тавити в експозиційній залі пала-
цу особисту зброю останнього ук -
раїнського гетьмана! 

І все ж, у світлі останніх дос-
ліджень, рекомендували б внести 
певні зміни до музейного запису. 
На наш погляд, коректніше оха-
рактеризувати проаналізований 
експонат середини XVIII століття 
як фамільний лейб-кампанійський 
палаш родини Розумовських, що міг 
належати Олексію Разумовському 
на світанку стрімкого злету його 
кар’єри. Причому така історична 
легенда, як бачимо, має цілком 
конкретні джерелознавчі підстави. 

Додаток.
У сучасній методиці визначення 

бойової придатності зброї та технологій 
виготовлення клинка важливе місце 
посідає оцінка комплексу механіко-
кінематичних характеристик зразка. 
У процесі дослідження ми визначали 
низку найбільш важливих, на нашу 
думку, параметрів.

Вага (г) та центр ваги свідчать  
про тактичні характеристики і бойову 
придатність зброї. 

Центр удару, спеціально передбаче-
на конструкцією зброї ділянка клинка 
оптимальна для нанесення удару. Коли 
напрям удару пролягав через зазначене 
місце, його енергія не розпорошувалась, 
а рука фехтувальника не отримувала 
відчутного струсу.

Мікротвердість клинкової сталі
(М, визначалася за Роквелом, HRC) 
– важливий практичний показник, 
за яким оцінюють не тільки бойо-
ву придатність зброї, але й технічне 
завдання яке вирішували у процесі 
виготовлення клинка.
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