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Проаналізовано проблемні питання, котрі виникають сьогодні у музеях під час збереження та експонування 

давньої артилерії. Розглянуто етапи та процеси, котрі проходить гармата з моменту потрапляння до музею і до 
експонування. Висвітлені проблемні завдання, котрі виникають під час ведення фондово-облікової документації 
музейних колекцій давньої артилерії. Обґрунтовано висновок про шляхи та можливі вирішення завдань сучасних 
музеїв під час збереження та експонування артилерії XІV–XVIІІ ст.  

Ключові слова: музей, артилерія XІV–XVIІІ ст., збереження, експонування, фондово-облікова документація, 
електронний каталог. 

 
Today in Ukraine sciences like museology and weaponology are being actively developed, military history of our 

country is greatly popularized. There is a growing interest, especially among young people, in military museums and 
weapon museum collections, which causes the need to reform museum exhibitions of weapons relatively to challenges of our 
time taking into account the latest technological capabilities and consumer needs. 

One of the factors of the preservation of the national identity is an accessibility to review historical monuments, 
including ancient artillery, which has always been and still is a kind of a symbol of the power of those whom belongs to. 
Putting into scientific use the maximum number of cannons, and here we mean all models collected in museums and private 
collections – will make possible the complete opening of the historical fate of artillery in Ukraine, and fill the pages of 
national history with new colors.  

Artillery of XIV–XVIII centuries is a collectible weapon that has artistic, historic, ethnographic, cultural, scientific 
and antique value, and should be preservated and protected under the law Ukraine. 

It is not enough just to put the cannon on exhibition. It is important to put it into a historical context where the 
barrel becomes a real reliable source of historical information. This requires a proper definition of the typology of the 
barrel, the implementation of professional measurements and description of the cannon. Where, when, by whom, for whom 
is made, whom belonged to, in which events participated the cannon? How did it get into the museum? Another important 
point is the professional decryption of heraldry, epigraphy and marking on the barrel, if there are available. That is the best 
possible realization of all stages of attribution of the subject. 

An important aspect of organizing the collection of artillery in museums is its accounting, which means making the 
fund-accounting records. This process is very important in the context of attribution of a cannon, as it documentary 
provides a record of all known amount of the information about the subject. 

Old artillery – is one of the components of the material and historical culture heritage of nation. The task of 
museums is to maximize the coverage of all aspects of the problem for visitors, and to make funds available for scientists. 

Paradoxical as it sounds, but museology and weaponology today in Ukraine are quite young sciences In the last 
decade they have been rapidly developmed – there were held professional conferences, were published profound research in 
this field, methodical material has been creating, gradually unifieds terminology. A whole brunch of scientists on the basis 
of a lot of Ukrainian universities and museums are working on museology and weaponology, to output it to a new level. 
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Постановка проблеми визначається декіль-
кома факторами, а саме – зростанням зацікав-
леності, особливо серед молоді, до військово-
патріотичної тематики загалом, військових музеїв та 
музейних колекцій зброї зокрема, що зумовлює 
потребу в реформуванні музейних експозицій дав-
нього озброєння відповідно до викликів сучасності з 
урахуванням новітніх технологічних можливостей. 

Недостатнім досвідом у музеєфікації давньої 
артилерії та відсутності напрацьованих реко-
мендацій для вирішення наявних проблем, котрі 
виникають під час збереження та експонування 
давньої артилерії. Активним розвитком в Україні 
таких наук, як музеєзнавство, зброєзнавство, 
значною популяризацією військової історії нашої 
держави. 
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Результати дослідження. Одними з перших 
каталогів музейних колекцій можемо назвати “Muzea 
Gminy miasta Lwowa”, укладений О. Чоловським, 
К. Бадецьким, Р. Менкіцкім, М. Герасимовичем та 
С. Заревичем, праці Карла Бадецького “Wystawa 
zdobnictwa ludwisarskiego” та Рудольфа Мекіцкі – 
“Muzeum narodowe im. Krola Jana III we Lwowie” [23; 
25; 26]. Неможливо залишити поза увагою праці 
О. Апанович та В. Сидоренка. Певний внесок у 
дослідження питання зробив львівський дослідник 
Б. Мельник. У контексті вибраної проблематики 
цікавою є праця сучасного київського дослідника 
О. Мальченка “Музей української артилерії  
XV–XVIII ст. Частина перша. Українські гармати в 
зарубіжних музейних колекціях” [15]. Проблему 
експонування артилерії в музеях вивчали харківські 
спеціалісти В. Вохмянін та А. Соколов. При вивченні 
обраного нами питання варто простудіювати праці 
В. Машталір, присвячені військовим музеям. Доціль-
ним буде використання словника-довідника 
термінології музейництва, який розробили наукові 
працівники Львівського історичного музею [19].  

Одним з факторів збереження національної 
ідентифікації є загальнодоступність огляду історич-
них пам’яток, зокрема і давньої артилерії, котра 
завжди була і є певним символом могутності тих, 
кому належить. Введення в науковий обіг макси-
мально можливої кількості гармат, а це – всі 
збережені у музеях та відкритих приватних колекціях 
взірці – зробить можливим відкриття повної істо-
ричної долі артилерії в Україні, та наповнить чашу 
національної історії новими барвами.  

Сьогодні артилерія XIV–XVIІІ ст. – це давня 
зброя, що набула художню, історичну, етнографічну, 
культурну, антикварну та наукову цінність, і підлягає 
збереженню та охороні згідно з чинним законо-
давством України [1]. Своєю чергою, декілька взірців 
давньої артилерії уже складають колекцію зброї – 
однорідну, або підібрану за певними ознаками сукуп-
ність різнорідної зброї, котра, незалежно від 
культурної цінності окремих взірців, у збірці стано-
вить етнографічну, історичну, антикварну та наукову 
цінність. Звичайно, що сьогодні всі стволи є музей-
ною зброєю, тобто – деактивованою та приведеною в 
непридатний для стрільби стан, призначеною для 
експонування.  

Інформаційна насиченість сучасного світу 
вимагає якісно нових підходів до побудови виставки 
у музеї. За сьогоднішніх вимог до музейних експо-
зицій, недостатньо просто виставити гармату на 
загальний огляд. Важливо вписати її в історичний 
контекст, де ствол перетвориться на справжнє 
достовірне джерело історичної інформації [27]. Це 
потребує правильного визначення типології ствола, 
здійснення фахових замірів та опису гармати. Де, 

коли, ким, на чиє замовлення виготовлена, кому 
належала, в яких подіях брала участь гармата? Як 
потрапила в музей? Окремим важливим моментом є 
фахове розшифрування геральдики, епіграфіки та 
маркування ствола, якщо вони наявні. Тобто прове-
дення всіх максимально можливих етапів атрибуції 
предмета [18]. Саме на цьому етапі часто виникають 
складнощі. Першочерговим питанням під час 
вирішення цієї проблеми є кваліфікація музейного 
працівника, котрий виконує це завдання, необхід-
ність його участі у фахових наукових конференціях 
та обов’язкового виконання науково-дослідної 
роботи в галузі [3; 7, с. 3–14; 22].  

На жаль, сьогодні в Україні, багато питань 
історичного зброєзнавства в сфері артилерії є 
недостатньо розроблені, це обумовлено, зокрема, 
невеликою кількістю фахової української літератури, 
ненапрацьованістю та неуніфікованістю галузевої 
термінології та дуже обмеженою кількістю комуніка-
тивних майданчиків, де фахівці, та усі зацікавлені 
особи могли б вести дискусії, в яких народжувалася б 
істина [13; 14]. 

Одним з основних видів діяльності музеїв є 
зберігання. У контексті давньої артилерії це означає 
забезпечення належних умов, котрі вбережуть 
гармати від пошкоджень, а саме – корозії металу та 
механічних травмувань. Це передбачає вживання 
заходів щодо усунення умов, які сприяють швидкому 
виникненню корозії: відносна вологість повітря в 
приміщеннях, де розташовані гармати не повинна 
перевищувати 55 %; приміщення має бути чистим, 
оскільки порох затримує вологу, що сприяє виник-
ненню іржі; під час переміщення експонатів руки 
мають бути завжди в рукавицях, оскільки кислоти, 
котрі є на шкірі діють на метал, сприяючи 
виникненню іржі [6; 20]. Чимало гармат у музейні 
збірки потрапили внаслідок передачі матеріалів 
археологічних розкопок і є кородованими в різному 
степені. У таких випадках потрібно вживати заходи 
для консервації предмета [12]. Сховища повинні 
відповідати вимогам протипожежної безпеки згідно з 
нормами чинного законодавства. Приміщення мають 
бути забезпечені охороною від пограбувань. 

Важливим моментом впорядкування колекції 
артилерії в музеях є її облік, тобто ведення фондово-
облікової документації [7]. Сьогодні доцільним є 
використання, окрім паперового, також і електрон-
ного документообігу [10, с. 265–285]. Цей процес є 
дуже важливим у контексті атрибуції гармати, адже 
передбачає документальну фіксацію всього об’єму 
відомої інформації про предмет. Для впорядкування 
документації та спрощення роботи з нею варто 
використовувати системний універсальний форму-
ляр, що стандартизуватиме всю систему вимірів 
гармати і зводитиме її до простих зрозумілих позицій 
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[15, с. 30–32]. На цьому етапі кожен предмет отримує 
свій інвентарний номер. Спірним моментом є нане-
сення його безпосередньо на гарматний ствол фар-
бою. Альтернативою цьому явищу можуть бути 
таблички з номером, котрі кріпитимуться на гармату, 
не вносячи дисонансу в зовнішній вигляд та 
історичний контекст ствола, або непомітні наліпки, 
які за потреби легко зніматимуться, не залишаючи 
сліду на предметі, що сьогодні є культурним 
надбанням нації. 

Наступним кроком є музеєфікація, а саме – 
сукупність науково обґрунтованих заходів щодо 
приведення гармат до стану, придатного для екскур-
сійного відвідування [16]. Це – створення відпо-
відних майданчиків та умов, котрі максимально 
вписуватимуть гармату в історичний контекст, і 
будуть достатньо інформативними, для відтворення 
повної історичної долі ствола. Важливим моментом є 
забезпечення належного освітлення експонатів. Під 
час експонування давньої артилерії необхідно також 
передбачити захист від пошкоджень та пограбувань.  

Однією з проблем експонування важких 
гармат є неможливість легкої зміни розташування 
предметів, тому виставка має бути якісно оформ-
леною, максимально інформативною та доступною 
для огляду відвідувача. Значне зростання зацікав-
леності серед молоді до питань історичної зброї, 
зокрема і артилерії, вимагає від музейних праців-
ників якісно нового підходу до подачі інформації 
глядачеві [9; 21]. Доцільним є для уцікавлення 
виставки використання інноваційних технологій, а 
саме – лазерного сканування – технології, яка дає 
змогу з високою швидкістю та точністю визначити 
координати значної кількості точок на поверхні 
об’єкта, які характеризують її форму та розміри, 
тобто отримати абсолютно ідентичну до сканованої 
гармати, цифрову 3D-модель. Така 3D-“фотографія” 
гармати може мати декілька застосувань. По-перше, 
значно спростить роботу досліднику давньої арти-
лерії, під час опрацювання якої, зазвичай, необхідне 
лінійне креслення ствола. Зовсім не кожна гармата 
дає можливість виконання точного креслення, особ-
ливі труднощі можуть виникати під час опрацювання 
багато орнаментованих чи розірваних стволів [14,  
с. 174]. Під час використання технології лазерного 
сканування графічне зображення, яке отримуємо, є 
дуже точним та всебічним. По-друге, таку модель 
доцільно використовувати й в електронних ката-
логах, наприклад, на інтернет-сайті. Саме сканування 
є дуже простим та швидким і не викликає особливих 
труднощів, що також, враховуючи розміри та вагу 
більшості гармат є важливим. По-третє, лазерне 
сканування дає змогу робити 3D-друк абсолютно 
точного макета гармати, який також матиме декілька 
застосувань. У багатьох гармат XIV–XVIІІ ст., котрі 

зберігаються в музейних колекціях, втрачені лафети, 
або дерев’яні частини, під час реконструкції яких, 
зазвичай, потрібен оригінал гармати. Точний  
3D-макет ствола значно спростить таку роботу. 
Доцільним є його використання й під час експо-
нування, адже, зазвичай, музейні предмети є доступні 
лише для огляду відвідувача в експозиції, а таку 
модель гармати можна буде брати в руки, що 
сприятиме зацікавленості оглядача. 

Так, наприклад, у колекції Львівського історич-
ного музею, зберігається ручна короткоствольна 
залізна кована бомбарда кін. XIV – поч. XV ст. 
Кривизна конструкції ствола зробила неможливим 
виконання точного лінійного креслення [5, c. 212–217]. 
Під час використання технології лазерного сканування 
вдалося отримати точне графічне зображення. 
Дерев’яна частина бомбарди, а саме – дерев’яне  
ложе – втрачене. 3D-макет бомбарди значно спростив 
виконання реконструкції ложа [24, c. 228–230].  

Важливим аспектом роботи музеїв сьогодні є 
інтернет-сайти, котрі покликані максимально заціка-
вити людей до відвідування музею. Тому доцільним є 
створення електронного каталогу, хоча б найцін-
ніших предметів колекції, доступного для перегляду 
в мережі Інтернет. Такий каталог, зазвичай, виконує 
функцію візитівки експозиції і потребує особливо 
якісного виконання, адже мусить бути зрозумілим, 
цікавим та інформативним для всіх відвідувачів – від 
школяра до фахівця у галузі. Це потребує ретельного 
опрацювання кожної окремої гармати у збірці. 
Доцільним буде використання єдиного система-
тизованого формуляру, що містить загальну 
інформацію про ствол – часовий період, до якого 
належить гармата, типологію ствола, матеріал та 
спосіб виготовлення, основні метричні заміри. Якщо 
предмет атрибутований, то потрібна інформація про 
події, в яких брала участь гармата та кому належала. 
Кожен формуляр має містити якісні фотографії. Для 
підвищення інформативності сайта доцільним буде 
розміщення 3D-моделей гармат, створених методом 
лазерного 3D-сканування.  

Давня артилерія – це одна зі складових 
матеріально-історичної культури народу. Збережені  
у музеях гармати XIV–XVIII ст. варто сприймати не 
просто як знаряддя ведення бою, а як невід’ємну 
складову культурно-історичної спадщини нашої 
держави. Фахово побудована музейна експозиція 
змушує пам’ять оглядача звертатися до історичної 
воєнної традиції та слави нації, дає можливість 
побачити у гарматних стволах витончені витвори 
зброярського мистецтва. Завдання музеїв полягає в 
максимальному висвітленні всіх аспектів пробле-
матики для відвідувачів, та доступність фондів для 
науковців, що значно популяризуватиме військову 
історію України.  
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Як не парадоксально це звучить, та музеє-
знавство і зброєзнавство сьогодні в Україні є досить 
молодими науками. В останнє десятиліття спосте-
рігаємо їхній стрімкий розвиток – проводяться 
фахові конференції, побачили світ глибокі наукові 
дослідження в галузях, напрацьовується методичний 
матеріал, поступово уніфікується термінологія. Уся 
плеяда науковців на базі низки українських універ-
ситетів та музеїв працює над виведенням цих наук на 
якісно новий рівень розвитку.  
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