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Денис Тоїчкін

ДО ПИТАННЯ ПРО ПОХОДЖЕННЯ ШАБЕЛЬ XVII cт.,
ПРИКРАШЕНИХ ХРИСТИЯНСЬКОЮ СИМВОЛІКОЮ 

ТА ЕПІГРАФІКОЮ

Здається нині й не злічити гострих дискусій, які вже не першу сотню
років викликають проблеми походження східноєвропейської середньовічної
довгоклинкової зброї — від окремих зразків до цілих груп. Протягом цього
часу жваву полеміку спричиняло практично все, що могло стати зачіпкою
при атрибуції зразків — форма клинків та ефесів, орнаментика, символіка,
тавра та клинкова епіграфіка. Проте, якщо дослідження морфології зброї
досі залишається цариною вузьких фахівців — зброєзнавців, то нанесені на
ній знаки швидко потрапили до сфери зацікавлень широкого кола не тільки
професіоналів, але й ерудованих аматорів.

Однією з проблем, що досі становить справжню інтригу, є походження
групи шабель з нанесеною на клинках православною символікою. Її ми й
розглянемо у нашій статті.

Бажання надати зброї сакральних захисних властивостей в усі часи було
притаманне людям, які за родом своєї діяльності або необхідністю ризику -
вали власним життям на бойовищі. Нині у державних та приватних колек -
ціях зберігається величезна кількість одиниць холодної зброї, яка свого часу
«захищала» власника сакральною атрибутикою — від скромних знаків,
нанесених на клинках, до особливої форми самого клинка, спеціально
сконструйованого для відправлення релігійних ритуалів. До речі, чимало
різновидів такої ритуальної зброї досі продовжують виготовляти й вико -
ристовувати за первинним призначенням, насамперед у південних країнах.

Для науковця, який розглядає зброю як історичне джерело, релігійна
символіка завжди є своєрідним кодом, розшифрування якого може допо -
могти відповісти на низку питань, пов’язаних з походженням предмета. Для
остаточного вирішення цих проблем зазвичай доводиться вдаватись до
перехресної верифікації результатів дослідження за допомогою іншої дже -
рельної інформації, актуалізованої при дослідженні зразка.

І все ж символіка християнського змісту, про яку піде мова у нашій статті,
відкриває особливо широкі можливості для вірної атрибуції артефакта.

Розглянемо чим саме вирізняються розглянуті у статті зразки і що взагалі
стало підставою для виділення їх в окрему групу? Адже християнські

209



сюжети та молитовні тексти на зброї різного походження та хронологічних
періодів не є аж надто великою рідкістю у колекційних зібраннях.

Насамперед, йдеться про більш-менш сталий набір унікальних зобра -
жень. Від основи клинка сюжет зазвичай починається двома таушованими
запаленими свічками у підсвічниках та стеблини з квіткою поміж ними. Далі
зображена Богородиця з дитям у круглому медальйоні, над нею два янголи,
які підтримують корону. За цією композицією вздовж клинка розташований
текст старогрецькою, латиною або старослов’янською, що, як правило, є
уривком християнської молитви. З іншого боку клинка у колі може бути
зображений Св. Георгій на коні, який поціляє списом дракона.

Наступне, що об’єднує вироби — це техніка виконання декору, тра -
диційна для XVII ст. Написи та контурні зображення виконано рельєфним
таушуванням золотого дроту, більш об’ємні — насічкою й гравіюванням
золотих платівок (фольги). Корона іноді інкрустована коштовним камінням.
Най більш характерним елементом композиції є свічки, виконані срібною
насічкою, підсвічники ж та полум’я — золотою.

За типом верхів’я шаблі відносяться до різних морфологічних типів, утім
їм усім притаманні риси XVII ст. Подібною є також форма довгих клинків
з масивною єлманню, навіть ковальська техніка їх виконання — частіше за
все, клинок виконано з дамаської сталі, зрідка — булату. 

Численні зразки такої зброї можна зустріти у найбільших музеях світу,
окремі належали видатним історичним діячам свого часу. За характером
декору клинків можемо умовно поділити їх на дві групи.

До першої належать шаблі, оздоблені описаним вище християнським
сюжетом у супроводженні напису.

Розглянемо детальніше клинок, що зберігається у колекції Чернігівського
історичного музею ім. В.В. Тарновського (далі — ЧІМ, фото 1).

Фото 1. Шабля з колекції ЧІМ (так звана «шабля Мазепи), інв. № 2926.

Його декор представлений рослинно-геометричною орнаментикою та
сюжетами християнської іконографії. При п’яті таушовано картуш у вигляді
сегментованої арки, який закінчується пальметою з медальйоном. Далі
зображено дві запалені срібні свічки у золотих свічниках з кущем поміж
ними, Богородиця з дитям в округлому медальйоні та два янголи, які
увінчують Богородицю короною. Зображення фігур виконано золотом,
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дрібні деталі — обличчя, одяг тощо — тонким гравіюванням, що прорізує
шар позолоти до сталі. Зауважимо, що остання технічна деталь відрізняє
орнаментику дослідженого клинка від подібних з колекції московського
Державного історичного музею (далі — ДІМ).

Складна орнаментальна та іконографічна композиція, представлена на
клинку, здавна досліджувалась мистецтвознавцями та істориками зброї.
Найбільш очевидне «наочне» її пояснення досі зберігається у виконаних
вітчизняними та європейськими фахівцями атрибуціях окремих музейних
експонатів. Воно випливає з православного характеру сюжету та грецької
мови написів — за цими особливостями декор, а слідом за ним і саму зброю,
вважають грецькими за походженням. Першим пішов цим шляхом сам
«першовідкривач» шаблі — В.В. Тарновський. Грецьке походження досі
приписують клинку шаблі з колекції Львівського історичного музею (далі —
ЛІМ, фото 2). Знаменно, що саму шаблю фахівці ЛІМ при цьому вважають
молдавською, можливо через морфологічну характеристику та орнаментику
ефесу1. З цього приводу цікаво відзначити: в історичній науці свого часу
існувала версія про молдавське походження аналізованої художньої ком -
позиції, про що мова піде далі.

Фото 2. Шабля з колекції ЛІМ, інв. № З-3916.

У мистецтвознавчому аспекті означений сюжет, одним із перших, до -
кладно розглянув російський дослідник В. Прохоров2. Саме він обґрунтував
думку про те, що ці християнські композиції переважно виконані «під
сильним західним впливом» і у більшості не мають «окрім напису нічого
грецького»*. Серед наведених ним аргументів: сам сюжет «Нев’янучого
цвіту», який з’явився у греків тільки наприкінці XVІI ст., виконання
Богородиці з непокритою головою, вінця над головою її та Спасителя, що
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* До В. Прохорова елементи західноєвропейського мистецтва у «православних»
композиціях на клинках відзначили укладачі описів ОП, пов’язавши їх появу з поширенням
впливу країн так званого Священного Союзу проти турок (1684 р.) та завоюванням
венеціанцями Мореї (1699–1715).
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відрізняються від прийнятих у східно-християнській іконографії; манера
зображення херувимів, Святого Духа, а також корони (до того ж «західного
типу»), характерних насамперед для західноєвропейської іконографії3. 
У той же час дослідник відзначив неоднорідність іконографічного матеріалу
на окремих клинках, де, на його думку, можна зустріти композиції виконані
як у цілком західноєвропейській (серед розглянутих автором їх начебто
більшість), так і більш східній, навіть «руській» манері4.

Аргументацію В. Прохорова переосмислив знаний російський учений,
хранитель колекції зброї Імператорського Ермітажу Е. Ленц. Він перший
здійснив зброєзнавчий аналіз, зауваживши деталі, які красномовно засвід -
чують участь османських ремісників у процесі виготовлення досліджуваних
клинків. Йдеться про тавра на хвостовиках та оправі шабель у вигляді
султанських тугр, а також частину клинкової епіграфіки — саме дати, що
відповідають літочисленню турецького календаря. На підставі своїх спо -
стережень фахівець дійшов висновку про єдиний центр виробництва цієї
зброї, причому у «країні з християнським населенням, що живе серед
мусульманських обставин життя». На думку Е. Ленца, найкраще висунутим
умовам відповідає Молдавія: місцеві майстри зводили зі східних клинків
мусульманську символіку, замінюючи її на християнську5. Розглянутий далі
матеріал підтверджує, що здогади вченого були небезпідставними.

Пізніше клинки з аналогічною орнаментикою у колекції ДІМ досліджу -
вали відомі історики зброї — О. Тихомирова та Е. Аствацатурян. 

Зауваживши єдину орнаментальну та ремісничу стилістику групи пам’я -
ток, що складаються зі «золотої насічки з грецьким написом, квіткового
орнаменту та християнської символіки», О. Тихомирова робить припущення
про існування єдиного зброярського центру в Стамбулі, який спеціалізу -
вався на виготовленні зброї «для християнських народів, котрі входили на
той час до складу турецької держави»6.

Слідом за О. Тихомировою, Е. Аствацатурян також приходить до виснов -
ку про стамбульське походження цих клинків. Детально розглянувши
декілька зразків з цієї групи, дослідниця відзначила факт таврування їх
султанськими туграми, іноді датами (зокрема, 1685 та 1692 рр.), що
безперечно свідчить про османське походження позначених виробів7.
Е. Аствацатурян вважає, що рослинні та геометричні мотиви, які оточують
біблійних персонажів на клинку, виконані у типово османському стилі.
Окрім посилання на дослідження аналогічних християнських сюжетів,
популярних від кінця XVI ст. й у інших видах мистецтва Османської Імперії,
дослідниця наводить ще ряд аргументів на користь стамбульського вироб -
ництва аналізованих клинків, серед яких харак терна техніка виконання
інкрустацій, у тому числі таушування.
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Своє слово у дослідженні аналізованого
мотиву на клинках сказали й польські фахівці.
Адже шабля з аналогічним оформленням збері -
гається також у Варшаві, у Музеї війська поль -
ського (далі — МВП, фото 3). Знаний історик
зброї С. Ледуховський, а також укладачі сучас -
ного музейного каталогу МВП вважають, що ця
зброя має львівське походження, принаймні її
клинок або оправа8. Не обійшлося також без вже
узвичаєної «грецької» (у трактуванні А. Надоль -
ського — «балканської») версії поход ження
зразка9.

Звичайно, ми не могли не провести власних
мистецтвознавчих консультацій. 

На думку знаного українського мистецтво -
знавця Д. Горбачова, у композиції не менш
яскраво за західну представлені коптська (влас -
не міафі зитська) та візантійська традиції. Так,
образам Богородиці та янголів притаманна пло -
щинність, характерна стилізація зборок одягу та
облич.

4а

Фото 4. Зображення святих:
а) на клинку ЧІМ № И-2926 
б) на хачкарі з історичного

середньовічного вірменського
цвинтаря у Джульфі (Азербайджан).

4б
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Шабля з колекції МВП.
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На користь східного походження свідчить також зображення візантій -
ського крину (схематизованої лілеї, символу непорочності та чистоти),
мотив якої повторюється декілька разів — від полум’я свічок до графічного
елементу над короною. У руці Богородиця тримає пальметку — символ
безсмертя. 

Щодо зауваження В. Прохорова про корону західного типу, то тут не
бачимо особливого протиріччя. Хоча зображення подібного типу корони,
форма якої віддалено схожа на папську тіару, не було поширеним у тра -
диційній візантійській іконографії, воно є давнім атрибутом вірменської
іконографічної традиції10.

Додамо, що у загальному стилі орнаментики виразно присутні турецькі
мотиви, що є класикою оздоблення османських клинків — тут і сегмен -
тована порожня арка при п’яті, що закінчується «списоподібним» меда -
льйоном, зображення квітучого куща поміж свічками та пальметка, що
увінчує корону. 

У суміші східної традиції та західних впливів немає нічого дивного,
зважаючи на світове геополітичне та економічне значення Стамбула, де,
ймовірно, розміщувався ремісничий центр виготовлення цих клинків та
декору. Християнські сюжети здавна набули популярності у декоративно-
приклад ному мистецтві Туреччини, зображення ж Богоматері з немовлям
та Св. Георгія тут з’являються у XVІI ст.

Уздовж обуха із зовнішнього боку клинка таушовано напис старо -
грецькою мовою (подається у сучасній транскрипції): 

THN ПАΣAN EΛПIΔA MOΥ IΣ(Σ)E ANATIΘIMI M(H)(T)HP TOΥ
Θ(EO)Υ ΦIΛAΞON IMAΣ IП(О) TIN ΣKEПIN ΣOΥ

«Всю надію свою на Тебе покладаю, Мати Божа, захисти мене під
Покровою Своєю!».

Виконаний в Інституті історії України НАН України переклад засвідчує,
що текст напису є покаянною молитвою до Пресвятої Богородиці.

Аналізуючи текст, фахівець з палеографії Є. Чернухін зазначає, що попри
велику кількість скорочень та граматичних неточностей, звичайних для
середньовічних грецьких написів на предметах побутового вжитку, немає
підстав вважати цей напис виконаним поза межами грецького культурного
середовища11. 

Текст неодноразово повторюється на клинках ДІМ про які йшла мова
вище. На відміну від більшості російських експонатів, де молитва обри -
вається, на аналізованому клинку представлено текст у повному обсязі.

Ще раз підтвердимо, що за технікою виконання та стилістикою орна -
менту, морфологічними характеристиками, навіть ковальською технікою
виготовлення штаби, досліджена нами шабля безперечно належить до
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виробничої серії, представленої широковідомими зразками, що зберігаються
у ЛІМ, ДІМ, МВП та багатьох інших музеях світу. Як і наші попередники,
схиляємось до висновку, що їхні клинки виготовлено та оздоблено в одному
й тому самому ремісничому центрі — у Стамбулі — групою ремісників-
християн у другій половині ХVІІ ст.

Окрім того, мистецтвознавчий аналіз зрештою дозволяє внести уточ -
нення щодо етнічної приналежності виконавців оздоблення дослідженого
нами клинка. Ймовірніше за все, ними були вірмени-міафізити. 

Звичайно, ці висновки не можуть бути остаточними, зважаючи хоча б на
високий ступінь розподілу праці. Так, відомо, що у Стамбулі працював
окремий цех навіть для такої вузькофахової справи, як гравіювання по
сріблу12, не кажучи вже про ювелірів, які спеціально займались оздобленням
зброї13. Інше зауваження стосується етнічної строкатості «змішаних» цехів —
поряд з мононаціональними об’єднаннями існували еснафи, де пліч-о-пліч
могли працювати ремісники-вірмени, сирійці, єгиптяни тощо14. Тому, гово -
рячи про «вірменське» виробництво, ми маємо на увазі, насамперед, харак -
терні художні особливості та ремісничі прийоми виконання християнської
символіки на досліджених нами клинках, хоча й схиляємося до думки про
їх виготовлення у межах особливих етноконфесійних груп.

Тут саме час згадати про каваранджанів — багатих вірменських влас -
ників ремісничих майстерень великих міст Анатолії. Значна частина їхніх
підприємств, так чи інакше, повинна була працювати зі зброєю, виго -
товлення якої вимагало залучення ремісників найрізноманітніших спеці -
альностей. Зброярські виробництва були поширені по всій Османській
імперії — на північному сході Малої Азії, в Ерзурумі й Трабзоні, значну
частину ремісників також складали вірмени.

Вірмен не випадково вважають «не меншими візантійцями, аніж греків»,
адже вони залишили значний спадок у візантійській культурі. Нагадаємо,
що масове заселення вірменами Константинополя починається у IV ст. н.е.,
а вже у VI ст. н. е. вони мали у візантійській столиці окрему церковну
громаду. Від 1461 р. було засновано константинопольську вірменську
патріархію. Вторгнення османів тільки посилило приплив переселенців, але
вже з волі султана, — як противагу непокірному грецькому населенню.

Вірменська національна громада (т. зв. «мілет») мала широку автономію.
Патріарху вірменської православної церкви Стамбула підпорядковувались
також християни-міафізити усіх регіонів Малої Азії та Африки, підкорених
осма нами — єгиптяни, сирійци та інші. Чимало ремісників цих національ -
них християнських меншин працювало у столиці.

І все ж, вірмени-християни в Османській імперії були позбавлені частини
прав, порівняно з мусульманами, зокрема можливості вершити військову
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або адміністративну кар’єру. Особливе суспільне становище посідали тільки
найповажніші та найзаможніші родини, які, разом з греками стамбульського
кварталу Фанар, здебільшого знаходилися на престижній державній службі.
Але більшість вірмен, разом з іншим не-мусульманським населенням
Стамбула та інших великих міст Османської імперії, мусила займатися
ремеслом або торгівлею. 

Вірмени займали друге місце після греків за чисельністю серед не-
турецького населення столиці. Як і греки, вони брали активну участь у
міжнародній торгівлі та банківській справі.

Помітну роль вірмени відігравали у ремісничому виробництві імперії.
Члени вірменської етнічної громади не тільки проникали у традиційні
мусульманські цехи — еснафи, але й повністю монополізували окремі
галузі ремісничого виробництва, насамперед — ювелірної справи. Зокрема,
вірмени вважалися першими серед сріблярів15.

На прикладі декору «шаблі Мазепи» добре видно, як у художньому стилі
стамбульських вірменських майстрів сполучалися вірменські та турецькі
сюжети й ремісничі техніки, що було результатом тривалих та глибоких
взаємовпливів різних культурних традицій16. 

І все ж, заново відкрити для себе «православну» зброю та зробити більш
надійні припущення щодо її замовників і виконавців зможемо після до -
слідження другої групи шабель на прикладі справжнього зброярського
шедевру, що зберігається у фондах того ж таки ЧІМ під інвентарним
номером 2916 (фото 5). Як і решта розглянутих у нашій роботі чернігівських
експонатів, ця шабля походить з колекції В.В. Тарновського й уперше
опублікована у виданому ним каталозі під номером 13017. У черговий раз
колекціонер та дослідник робить висновок про грецьке походження клинка,
спираючись на характерний декор, незважаючи навіть на латинський напис
на штабі.

Фото 5. 
Шабля з колекції

ЧІМ, інв. № И-2916.
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Подальше наукове дослідження зразка здійснили укладачі каталогу ЧІМ
у 1990 р.18 Досвідчені зброєзнавці підготували докладну морфологічну
характеристику шаблі. Поміж іншим, шаблю тоді вперше було атрибутовано
як виріб львівських майстрів.

Фотографічне зображення та коротка характеристика зразка були ще раз
опубліковані 2004 р. у каталозі «Україна — козацька держава»19. Цього разу
шаблю атрибутували, як «польську» зброю. Опис стисло повторює ви -
сновки В.В. Тарновського, зокрема й стосовно клинка, у черговий раз
визнаного «грецьким».

Зблизька розглядаючи оздоблення клинка та оправи, насамперед, бачимо
велику кількість використаних ремісниками особливих технічних прийомів
та елементів декору. Зауважимо також, що давніми ремісниками виконана
унікальна робота з імітування галюші по срібній фользі (на руків’ї та
піхвах), для чого було застосовано методи тиснення та канфаріння. Голова
лева, що вінчає верхів’я, очевидно виготовлена окремо на площині (роз -
гортці), потім монтована на виріб та закріплена лютуванням. Відзначимо
також рідкісну техніку «рельєфного» золотого дроту з потовщеннями-
кульками, виконану канфарником.

Що ж до клинка, він має форму, подібну до розглянутого вище експоната,
й так само зроблений з дамаської сталі.

На зовнішній стороні штаби, поблизу п’яти, зображено православну
релігійну символіку, сюжети якої наслідують клинки «православної» серії
першої групи, проте зі суттєвими відмінностями.

При п’яті таушовано сегментовану арку, що закінчується медальйоном у
формі діадеми з хрестом. Такі арки зі «списоподібним» закінченням є
звичайним елементом османської орнаментики XVII–XIX ст.20, проте у
даному випадку медальйон, ймовірно, має особливе значення — звичай
увінчувати царський вінець хрестом відомий ще від часів Костянтина
Великого21. Обабіч медальйона та нижнього шипа перехрестя, золотом й
сріблом інкрустовано вже знайомі нам зображення двох палаючих свічок
(підсвічники та полум’я золотом, свічки — ювелірним сріблом). Далі тау -
шовано маленьку шестипроменеву зірку та рівнораменний хрест, що у
християнському контексті відповідно є символами Богородиці та Ісуса
Христа. Закінчення рамен хреста розширені, у формі трилисника (крину) із
золотими глухими кастами округлої форми. Ще один каст розташовано у
центрі хреста, від якого поміж раменами розходяться чотири промені.

Розглянутий хрест вписаний у золоте коло, оформлене як монстранц
(дароносиця), прикрашений всередині кринами та увінчаний хрестом.
Відтак, коло творить ще й християнську імператорську державу. Над колом
симетрично розташовані дві срібні лілеї з золотими квітами — символ
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Пречистої Богородиці22. Натомість зображення самої Богородиці та янголів
відсутні.

Окремі характерні особливості розглянутої православної орнаментики
дозволяють нам зробити попередні висновки щодо її походження. Хрест з
розширеними закінченнями рамен у вигляді кринів та багатопроменевою
зіркою (розеткою), вписаний у коло, є основним символічним елементом як
візантійського, так вірменського й грецького декоративно-прикладного
мистецтва. 

Пишне ювелірне оздоблення хреста унікальної роботи схиляє нас до
думки про роботу вірменських або грецьких ювелірів.

Уздовж штаби на зовнішній стороні клинка, золотом, в оточенні неве -
ликих хрестиків, таушовано цитату зі Старого Заповіту: «IVDICA DOMINE
NOCENTES ME EXPVGNA IMPVGNANTES ME» («Судися, о Господи, з
тими, хто судиться зо мною, воюй з тими, хто зо мною воює»: Пс. 34,1. /
пер. І. Огієнка23). Напис подано латиною у перекладі Фоми Аквінського24. 

Як ми вже відзначили, розглянутий декор характерний для чималої групи
шабель, розосередженої по європейських музеях та приватних зібраннях.

Аналогічний клинок початку XVII ст. (1620 р.) аналізує відомий фахівець
історичного зброєзнавства Р. Елгуд у своїй фундаментальній праці, при -
свяченій історії зброярської справи у Греції. 

При основі клинка знаходиться композиція з костянтинівським (просфор -
ним) хрестом у формі чотирилисника, прикрашеного п’ятьма самоцвітами,
та просфорною печаткою («Ісус Христос — переможець»). На зовнішній
стороні штаби таушовано розглянутий нами вище латинський напис. Піхви —
турецької роботи, виготовлені у Стамбулі. На оправі нанесено тугру султана
Мустафи ІІ (р. п. 1695–1703).

За відомостями Р. Елгуда, шабля свого часу належала фанаріоту Ніко -
лаосу Маврогені, нащадку знаменитого візантійського та венеціанського
роду Маврогені, намісника Валахії (1786 р.).

Дослідник відносить шаблю до групи клинкової зброї, яку пов’язують із
львівським зброярським ремісничим виробництвом25. 

Отже від шаблі ЧІМ декор на зброї Ніколаоса Маврогені відрізняється
хрестом з додатковою сентенцією грецькою мовою. Саме поєднання грець -
кої та латини, рідкісного декору та відомостей щодо колишнього власника
визначає цінність цього експонату для нашого дослідження.

Нарешті зауважимо також, що текст того ж 34-го псалма часом фігурує
у написах грецькою на «православних», пишно орнаментованих клинках у
московських колекціях ДІМ (фото 6-а) та латиною на клинках шабель з
Оружейної Палати (далі — ОП, фото 6-б).
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6а

6б
Фото 6. Початок 34-го псалма на клинках шабель у московських музейних

зібраннях: а) грецький напис (ДІМ, інв. № 3138); б) латинський текст 
(ОП, інв. № 5359).

Як бачимо, тексти латиною зустрічаються не рідше за грецькі. Щоправда
клинки з латинськими написами зазвичай позбавлені вишуканої іконогра -
фічної орнаментики.

Нагадаємо, що після втрати державної підтримки латина у Візантії
почала стрімко виходити з ужитку ще у VII ст. н. е., зрештою повністю
зникнувши зі столиці. У середні віки навіть в освічених колах знання латини
стало рідкістю, повністю поступившись грецькій26. Очевидно, виконання
біблійних текстів, у досліджуваний нами період, латиною все ж пов’язано
із західноєвропейськими впливами, що особливо укріпились в Констан -
тинополі від часів IV хрестового походу. Після османського завоювання
через значний приплив іноземців населення Стамбула, очевидно, стало
значно строкатішим в етнічному відношенні й, відповідно, більш багато -
мовним, аніж за візантійських часів. Це знайшло відображення у написах на
предметах побуту, що нерідко виконувались на рідних мовах замовників27.

Повертаючись до питання щодо кола можливих виробників цієї зброї,
наведемо думку Р. Елгуда, який, після відповідних консультацій, висловив
тезу про загальновживаність розглянутого релігійного тексту «на мечах
фанаріотів»28, таким чином окресливши коло замовників та можливих
виробників усієї «православної» серії*.

У нашій роботі ми спробували зробити наступний крок у справі до -
слідження можливих виробників цієї характерно оздобленої зброї. Як ми
вже зазначали, мистецтвознавчий аналіз клинкового декору та іконографії
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дає нам підстави вважати, що у їх виготовленні брали участь стамбульські
вірмени. 

Нові аргументи на користь цієї тези з’являються після вивчення кількох
експонатів серії (або підгрупи), до якої належить чернігівський клинок.
Насамперед, йдеться про унікальну форму хреста, що на всіх розглянутих
експонатах виглядає як вишукана художня стилізація. 

Вірменський хрест — особливий. У його формі часто повторюється
мотив крину. Так, «проквітлі» хрести з хачкар у Вірменії частіше мали
роздвоєні закінчення, кожна ж з роздвоєних гілочок виглядала як маленький
крин. Вірменські хрести, виконані перською та османською діаспорою,
частіше закінчувались простими кринами.

Звісно, було б помилкою вважати криновидні закінчення рамен христи -
янського хреста виключно вірменським надбанням — він веде свою історію
від часів Візантійської імперії, у релігійній символіці та мистецтві якої крин
повністю витіснив пальмету. Образ лілеї, що заховує у собі ідею вічного
оновлення природи, у християнському контексті є символом Благовіщення,
оновлення світу та приходу у нього Спасителя. Він безпосередньо пов’я -
заний з ідеєю Дерева життя, хреста, адже сам хрест трактується водночас як
схрещені кістки Адама (прародителя людства) і як Дерево з квітами лілеї.
Ідея вічного оновлення, поєднаного з мотивом хреста, набуває значення
християнського Воскресіння. 

Власний орнамент із зображенням найдавніших світоглядних геометрич -
них символів — кола, хреста й квадрата — у Візантії сформувався під
впливом сасанідських декоративних традицій, спершу на текстилі. Одним
з найпоширеніших, проникнутих християнським духом мотивів у деко -
ративно-ужитковому мистецтві став криновиднй хрест у колі29.

У декоративно-ужитковому мистецтві XVII–XVIII ст. криновидні хрести
були, насамперед, поширені у безпосередніх спадкоємців візантійських
традицій — константинопольських вірмен та греків. Йдеться не тільки про
саму форму, але про сукупність криновидних закінчень рамен хреста,
загальної стилістики та ремісничих технік його виконання.

Природно, візантійську композиційно-іконографічну та стилістичну тра -
дицію активно експлуатували на величезних просторах культурного доміну -
вання Візантії, що значно перевищували її державні кордони. Так, у період,
що передував монгольській навалі, на Руських теренах побутували квітучі
хрести. Дослідники відзначають, що у XIV–XV ст. з’явилися також хрести
криновидні, які набули завершеної форми вже у XVІІ ст.30 Проте, хоча
місцеві релігійно-іконографічні канони зображення хреста формува лися на
основі візантійської традиції, здебільшого швидко втрачали з нею прямий
зв’язок31.
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Очевидно, маємо розширити коло основних цільових споживачів та
виробників «османо-православних» клинків. До нього слід включити пред -
ставників не тільки грецької та вірменської еліти Стамбула, але й вірменську
та іншу православну діаспору поза межами Османської імперії, куди клинки
та готові шаблі потрапляли у процесі міграції та торгівельної діяльності
стамбульських національних громад.

Висвітлити це питання нам допоможе аналіз декору шабельної оправи
чернігівського експонату. Металева оправа шаблі оздоблена складною орна -
ментикою, виконаною у різноманітних гравіювальних техніках. В оздоб -
ленні зразка домінують два основних мотиви — європейський та осман-
ський. 

Зовнішня частина металевої оправи піхов та гарди оздоблена орнаментом
типу іслімі — вишуканими завитками з крихітними квітками та крученими
листочками у суцільному полі. Його стилістика наслідує насичену осман -
ську орнаментику другої половини XVІI ст., хоча й вирізняється своєрідним
виконанням. 

Задня частина металевої оправи піхов та гарди декорована крупними
гравійованими завитками аканфу у суцільному полі. Симетрична барокова
композиція заповнює практично весь вільний простір, за щільністю кон -
куруючи з іслімі на зворотному боці. Тема логічно продовжується вино -
градними лозами зі стиглими гронами, якими оздоблені накладки руків’я
та гіверси. Кріплення для кілець під портупею виконано у виглядів кринів.
Загалом пасторальні мотиви каптурця та гарди наближуються до євро -
пейської барокової традиції кінця XVII ст.

Необхідно також звернути увагу на визначну роль, яку відіграють в
оздобленні оправи мотиви вузла та джгута. Так, на зовнішній стороні гарди
розміщена накладка, орнаментована мотивом чотирикутного вузла в ото -
ченні квітів — в османському декоративно-ужитковому мистецтві елемент
рідкісний. Уздовж верхньої частини устя гравійовано мотив джгута у
вигляді плетениці з листя.

Як державний, військовий, клановий та релігійний символ, образ лева
тисячоліттями активно експлуатувався у найбільших осередках людської
цивілізації. У різні часи його зображення нерідко фігурувало на зброї. Утім,
у період Нового часу в Європі та країнах Близького, навіть всього Серед -
нього Сходу, про верхів’я клинкової зброї у вигляді лев’ячої голови напевне
згадали вже ближче до середини XVIII ст. У цьому зв’язку верхів’я чер -
нігівського експонату видається доволі рідкісним для свого часу — литими
лев’ячими головами у XVII ст. оздоблювали здебільшого гармати, а ефеси
довгоклинкової зброї у відомому джерельному матеріалі з Речі Посполитої
зустрічаються вкрай рідко. 
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Один з таких рідкісних експонатів першої третини XVII ст. зберігається
у королівській скарбниці Ліврусткаммарен (Стокгольм, Швеція). Цю шаблю
начебто захопив 1627 р. як трофей у польського гусара сам шведський
король Густав ІІ Адольф. 

І хоча нині ця історія викликає більше сумнівів, аніж довіри серед
фахівців32, до Швеції шабля очевидно-таки потрапила через східно-
європейські землі. Про це свідчить її слабовикривлений клинок з грано -
ваним багнетовидним бойовим кінцем, який традиційно вважається
важ ливою прикметою північно-кавказької й татарської зброї33.

Появою голови лева на верхів’ї довгоклинкової зброї європейці, оче -
видно, завдячують не тільки реанімованим мистецтвом Ренесансу античним
традиціям, але й впливам країн Близького та Середнього Сходу, куди
зооморфні верхів’я протягом століть потрапляли, здебільшого, з регіону
Північної Індії34.

Техніка та стиль виконання цього декоративного елементу на черні -
гівському експонаті також стоїть осторонь від загальноприйнятої традиції
суцільнолитих верхів’їв — голову лева виконано як маскарон. Як тут
утриматися від згадки про «місто Лева», де барокові лев’ячі маскарони на
фасадах будівель були не менш популярними, аніж зображення левів на
винградах гармат місцевого виробництва?!

Чи можливо, щоб «православну» зброю оправляли у Львові? Така
гіпотеза не вперше постає у науковій літературі. Першими її висловили
західні фахівці.

Описуючи шаблю Маврогені, Р. Елгуд мимохідь зазначає, що вона
відноситься до «добре відомої групи зброї, атрибутованої як львівська». На
жаль, фахівець не уточнює про що саме йдеться — клинок, оправу чи виріб
у цілому. Можливо висловлена думка запозичена дослідником із польської
історіографії.

Тож у черговий раз маємо повернутись до шаблі з Музею війська
Польського у Варшаві, що також розглядається польськими фахівцями, як
приклад роботи «львівської мануфактури». Характерно, що відомі нам
думки польських колег розділились — більшість (окрім А. Надольського)
вбачає у цьому виробі «дещо львівське», проте ніхто не вважає за потрібне
пояснити, що саме — одні звертають увагу на клинок, інші навпаки на
оправу.

Оскільки оздоблення штаби у точності відповідає традиції «право -
славних» константинопольських клинків, звернемо основну увагу на деко -
ративний елемент гарди, який повторює щойно розглянуті хрести у колі як
за формою, так і технічним виконанням. Виходячи з результатів проведеного
на попередніх сторінках аналізу, слід констатувати, що гарда та клинок

222

Спеціальні історичні дисципліни. Число 20



виконані водночас в одному й тому самому ремісничому осередку.
Залишається відкритим питання про місця виробництва руків’я та піхов.

Руків’я виконане з халцедону35 та інкрустоване дорогоцінним камінням.
Замовити роботу такого рівня можливо було лише у найбільших зброяр -
ських та ювелірних ремісничих центрах, і не лише самої Османської Імперії,
але й Центрально-Східної Європи, де також працювало чимало відомих
вірменських й грецьких ремісників. Львів та Кам’янець посідають міцні
позиції у невеликому списку осередків такого виробництва.

На шляху від Львова до Константинополя найбільш визначне місце
віддавна займали греки. Грецьких торгівців, що прибували здалеку, поділяли
у Львові на дві категорії: Грекус де Галата (Graecus de Galata) i Грекус де
Константінополі (Graecus de Constantinopoli). Серед останніх значний від -
соток становили представники знаних аристократичних родів. Іншу кате -
горію греків, що прибували до Львова, складали купці «волоського»
походження. Більшість із них, насамперед мешканці Яс і Бухареста, ставали
посередниками у торгівлі східними товарами на теренах Речі Посполитої. 

Друга половина XVI — початок XVII ст. були часом наймасовішого
прибуття грецьких торгівців на львівський ринок з Балкан, Волощини,
навіть Західної Європи. Географія прибуття купців залишалась надзвичайно
широкою і у другій половині XVII ст.36

Слід відзначити, що, на відміну від грецьких ремісників Стамбулу,
продаж, а тим більше виготовлення й оздоблення зброї, не належало до
основних напрямків діяльності львівських греків, які, насамперед, імпор -
тували до Європи вина й, так званий, турецький товар37. Більшість грецьких
поселенців того часу розглядала нові освоювані ними території, насамперед,
як тимчасові локації для власних торговельних оборудок38.

Відтак, наприкінці XVII ст. міське виробництво коштовної зброї скон -
цент рувалося в руках іншої національної громади — вірмен, які мешкали у
Львові від самих часів його заснування. 

Вірмени славилися, насамперед, як видатні ювеліри, і саме майстерним
ювелірним оздобленням відзначається досліджувана нами зброя. 

Від XIV ст. Львів перетворився на одну з найбільших вірменських
колоній у Європі та найчисленнішу у Східній Європі — 1364 р. тут було
засновано єпархіальний центр усіх вірмен Русі та Валахії. У руках вірмен
зосереджувалась основна торгівля з країнами Заходу та Сходу, а також
окремі галузі ремісничого, насамперед, ювелірного виробництва (золо -
тарства).

Перші згадки про львівських вірмен-золотарів відомі від початку XV ст.39

Довгий час їм, як «схизматикам», доводилось працювати поза межами цехів.
Лише після переходу в уніатство та за активної підтримки короля Яна ІІІ
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Собеського у другій половині XVII ст. вірмени практично монополізували
золотарське виробництво40. Наприкінці XVII ст. у Львові вже працювало
близько 30 золотарів-вірменів, що складало понад половину загальної
кількості міських золотарів. Своїм мистецьким рівнем вони на той час
значно перевершували всіх інших майстрів.

Загальноєвропейське визнання принесло вірменським золотарям вміння
оздоблювати зброю та кінську збрую. Їхні вироби користувались величез -
ним попитом у середовищі найзаможнішої шляхти й перших осіб Речі
Посполитої та далеко за межами цієї держави. 

Вірменські вироби визначалися неповторним ажурним орнаментом, та
унікальною ювелірною технікою, насамперед, надзвичайно різноманітною
майстерною інкрустацією.

Загалом же художній стиль золотарських виробів Львова формувався під
впливом різних національних та професійних традицій, які привносили з
собою майстри — вірмени, русини, німці, поляки, угорці. Утім, східними
мотивами львівське золотарство зобов’язане вірменським ремісникам41.

Документи донесли до нашого часу прізвища відомих у XVII ст. майстрів
ювелірного зброярства. У першій половині XVII ст. серед львівських
ювелірів було добре відоме ім’я Зефера Вірмена (Sefer Armenus Valachicus),
зброяра та ювеліра, який продав міщанину Тацику (Wawrzyńcowi Tacikowi)
три шаблі й сідло власної роботи за величезну на той час суму — 7000
злотих. По смерті Тацика навколо оцінки та спадкових прав на ці предмети
розгорілася палка суперечка за участю самого Зефера, який склав детальний
прейскурант своєї роботи. Відповідно до цього документу тільки одна
(найдорожча) шабля була інкрустована понад 400 дорогоцінними каменями
різного ґатунку та вартості, не кажучи вже про срібло й позолоту42. Загальна
ж оцінка трьох шабель та сідла склала 2124 злотих (1627 р.).

Наприкінці XVII ст. у Львові, в майстерні на площі Ринок працював
знаний вірменський майстер, надвірний королівський злотник, улюбленець
Яна ІІІ — Бедрос Захріяшович, який особисто для короля виготовляв багато
декоровану зброю43.

Іншим тісно пов’язаним зі Львовом центром ювелірної, зброярської та
торгівельної справи був Кам’янець-Подільський. На замовлення найзамож -
нішої шляхти Речі Посполитої кам’янецькі вірменські ювеліри виготовляли
чудово оздоблену зброю та кінську збрую.

Розвиткові ексклюзивного зброярства сприяв величезний розмах міжна -
родної торгівлі, яку провадили вірменські громади Львова та Кам’янця.

У XVII ст. Кам’янець був пов’язаний з Кафою важливим торгівельним
шляхом, який через Сатанів, Кременець, Луцьк, Сокаль і Белз досягав
Ярослава. Через Кам’янець проходив шлях, що пов’язував Львів з Конс -
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тантинополем, становлячи одну з найважливіших торгівельних артерій
Поділля44.

З країн Сходу вірменські купці привозили, зокрема на королівське
замовлення, різноманітні товари, відомі за митними списками XVII ст. як
«вірменські»45. Це, насамперед, предмети розкошів — килими, золоте
шиття, навіть породисті коні, і, звичайно ж, багато оздоблена зброя та
амуніція46. Торгівля відігравала величезну роль у надходженні матеріалів та
заготовок, необхідних для виготовлення зброї47. Так, частина дорогоцінного
каміння, що містилася на виробах згаданого вище Зефера була придбана у
Стамбулі, на ринок якого воно у свою чергу потрапляло з країн Південного
Сходу. Загалом, про тісні зв’язки львівських майстрів зі Стамбулом свідчить
чимало судових й актових документів, що збереглися до нашого часу48. 

Як бачимо, у справі оздоблення та монтування шабель львівські вірмени
не відставали від своїх стамбульських соплемінників.

Звичайно, наведені вище міркування можуть перетворитись на вагомі
аргументи лише на твердому джерельному ґрунті. І першим у низці таких
перспективних знахідок є досліджуваний нами чернігівський експонат, який
дивовижним чином поєднав у собі ремісничі традиції не лише сходу й
заходу, але, як побачимо далі, півночі й півдня.

Як ми вже зазначали, в оздобленні клинка зберігаються усі ознаки роботи
як вірменських ремісників Стамбула, так і Львова. В орнаментиці ж
шабельної оправи, її загальній стилістиці вбачаємо ознаки саме львівського
вірменського виробництва. Видається, маємо справу з одним із тих зразків,
про які казав П. Жовтовський, відзначаючи використання львівськими
ювелірами-вірменами орієнтальної орнаментики, що оригінально сполуча -
лася з мотивами, утвореними на місцевому ґрунті49.

Додаткові підтвердження цьому надає по рів няльний аналіз елементів
оправи піхв. Йдеться про два морфологічні типи обой миць, притаманних
типово вірменським за технікою та стилем
оздоблення шаблям. Видовжені обоймиці (як
на шаблі Маврогені та експонаті Музею
війська польського) були типовими для осман -
ського зброярства. Інші — «двошарові» з
наклад ками, досить характер ної багатокутної
фігурної форми (звичайно з варі аціями) —
можливо походять від пер ських та осман -
ських лінзовидних. Обойми цями другої групи
укомплектовано цілу низку шабель у колек -
ціях польських музеїв, атрибутованих як про -
дукція «львівської мануфактури»50. Широко
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представлена така зброя у музеях Туреччини та Російської Феде рації.
Обоймиці саме такого типу має чернігівський зразок (фото 7).

Ще один важливий факт несподівано виявляється при дослідженні
руків’їв та оправи піхов шабель з іншої частини тодішнього цивілізованого
світу — Московської держави. Він стосується ремісничих технік виготов -
лення московських й досліджуваного зразків, й може стати вагомим аргу -
ментом на користь тези про львівське монтування зброї з православ ними
сюжетами та виробничих зв’язків двох великих зброярських осе редків.

Мова піде про дві шаблі з невеликої елітарної групи церемоніальної
царської зброї, що входила до комплекту так званого «Великого вбрання»
(«Большого наряда»). Обидва зразки зберігаються нині в Оружейній Палаті
Московського Кремля й датуються першою половиною XVII ст. Шаблі
розкішно декоровані в єдиному стилі московськими майстрами, причому
російські науковці стверджують, що декор гарди та оправи піхв (який
зустрічається загалом на п’яти руських шаблях в колекції Оружейної
палати) не має аналогів у інших музейних зібраннях51. Важливим елементом
декору цих шедеврів ювелірної майстерності є обкладка руків’я та піхв,
виконана не з натуральної шкіри, а зі срібної фольги, що імітує шкіру акули
або ската. Для інкрустації ж нефритових обоймиць використали «рельєф -
ний» золотий дріт з кулястими потовщеннями. У цих виробничих нюансах
царська зброя майже ідентична дослідженому чернігівському експонату,
відмінності стосуються хіба що використаних для витискування матриць
срібної галюші.

Фото 8. Порівняння ремісничих
технік імітації шкіри ската та

інкрустації золотим дротом: а) на
чернігівському зразку; б) на зразках з
ОП52. Зауважимо розмаїття штампів,

використаних для витискування
рельєфу «галюші» —  на

московському експонаті пухирці
розташовані по колу, у той час, як на
чернігівському — вони вишикувані

паралельно.

Європейська традиція оздоблення частин зброї шкірою акули або ската
походить з країн Південно-Східної Азії — Китаю або В’єтнаму — й від
початку була пов’язана з роботою китайських майстрів. У науковій літе -
ратурі прийнято вважати, що перші зразки холодної зброї з імітаціями шкіри
ската за допомогою кольорових металів з’явилися на Західно-Європейських
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ринках у перші десятиліття XVIII ст.53 Судячи з усього, Львів та Москва
стояли біля витоків цієї ремісничої традиції у Центрально-Східній Європі,
не в останню чергу завдяки вірменським майстрам, які послідовно впро -
ваджували у своїх виробах новітні тенденції східного зброярства, спри яючи
поширенню їх на європейських теренах. Нагадаємо, що в руках вір менських
ремісників нерідко зосереджувалось не тільки зброярське та суто ювелірне
виробництво, але й продукування шкіряних виробів (як, напри клад, у
Кам’янці-Подільському та багатьох інших, нині українських, містах).

Не виключено, що розглянуту ремісничу техніку львівські ремісники
могли запозичити у стамбульських майстрів срібної справи, проте тамтешні
приклади такої роботи нам на сьогоднішній день невідомі.

Загалом, у використанні однакової ремісничої техніки у не надто від -
далених одне від одного історичних регіонах, не було б нічого незвичайного,
якби не її унікальність та надзвичайно подібна манера виконання.

Слід також зважити на цікавий факт, який свідчить про безпосереднє
співробітництво Московської Оружейної Палати з львівськими майстрами
у ході виготовлення саме ексклюзивних шабель «Великого вбрання». Так, на
думку наукових співробітників Оружейної Палати, виконавцем іншої шаблі
з цієї групи був львівський майстер — Ілля Просвіт54. Хоча документальні
підтвердження цієї версії досі відсутні, проте здогади московських фахівців
відтепер знаходять додаткове, хоча й опосередковане підтвердження. Адже
в парафії ювелірного зброярства Москви та Львова явно простежуємо
ознаки спільної ексклюзивної ремісничої традиції, яка очевидно форму -
валася у процесі виробничих зв’язків.

Отже підведемо підсумки. На сьогоднішній день маємо декілька гіпотез
щодо походження та осередків виготовлення унікальної серії клинкової
зброї XVII ст. з характерними православними сюжетами та написами.
Найвірогіднішим нам видається, що клинки виготовляли вірменські та
грецькі майстри у Стамбулі для вірмен-аміраїв, греків-фанаріотів та інших
поважних замовників православного віросповідання. 

Судячи з усього, традиція вийшла за межі Османської імперії: таку зброю
продукували, монтували та оздоблювали в багатьох закордонних осередках
вірменського зброярства й ювелірної справи — насамперед, у Львові, мож -
ливо у Кам’янці-Подільському. 

Не можемо виключити також грецькі ремісничі зброярські осередки у
Молдові, заведені з ініціативи османських намісників-фанаріотів — це
непросте питання вимагає окремого дослідження. 

Щодо львівського виробництва православної зброї, наразі нами зроблено
лише перші кроки у напрямку його джерельного обґрунтування, яке потре -
бує подальшої, більш ґрунтовної розробки. 
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Необхідно також нагадати, що розглянута традиція виробництва клинків
з православною символікою ХVІІ ст. пустила настільки глибоке коріння, що
її відлуння у вигляді наслідувань і стилізацій можемо спостерігати на
клинках середини XVIII і навіть ХІХ ст.55 Відтак, В. Прохоров цілком
справедливо відзначив неоднорідність досліджуваного джерельного масиву
й велику кількість «підробок», що власне є лише пізніми наслідуваннями
оригінальних християнських сюжетів на зброї56.
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