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Одна з визначних подій в історії країн Західної Європи кінця ХVІІІ –
початку XIX ст. – епоха наполеонівських війн (1796 –1815 рр.), коли
молода французька буржуазія, очолена генералом Наполеоном, почала
боротьбу за переділ світу. У 1799 році Наполеон Бонапарт захопив у
Франції верховну владу, а в 1804, здійснивши контрреволюційний
переворот, проголосив себе "імператором усіх французів". Протягом
кількох наступних років він завоював Австрію і Пруссію і фактично став
володарем всієї Європи. На шляху до світового панування Наполеона
стояли Росія і Англія. Оскільки Англія була острівною державою, а Росія
володіла значним європейським простором, через який, у разі успіху,
відкривався шлях до Індії – найбагатшої колонії Англії, то головною
перешкодою на цьому шляху стала Росія. Наполеон поставив собі за мету
завоювати і поневолити її. "Я не можу бути спокійний за свої успіхи в
Європі, – говорив він, – поки в Росії кожний рік збільшується на пів;
мільйона дітей"1. Як виразник інтересів великої буржуазії, він прагнув
перетворити Російську державу на колонію буржуазної Франції.
Основним у цій боротьбі став похід Наполеона на Росію (1812 р.),
названий росіянами "Вітчизняна війна 1812 року".

Готуючись до війни проти Росії, Наполеон мав на меті загарбати її, і,
зокрема, Україну для одержання додаткових матеріальних ресурсів.
Україна становила для нього значний інтерес у плані політичному як
можливий осередок національного руху, спрямований на те, щоб,
відторгнувши Україну від Росії, "завдати найсильнішого удару по
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Ігор ПЕЧЕНЮК

УКРАЇНСЬКИЙ ВНЕСОК У РОЗГРОМ АРМІЇ
НАПОЛЕОНА

Розповідається про величезний внесок українців у боротьбу із наполеонів;
ською Францією, формування і діяльність українських ополчень у протистоянні
із ворогом.
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Рассказывается об огромном вкладе украинцев в борьбу с наполеоновской
Францией, формировании и деятельности украинских ополчений в противо;
стоянии с врагом.
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The great contribution of Ukrainians in the fight against Napoleonic France is
explained, the formation and activities of the Ukrainian militia in opposition to the enemy.
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могутності Російської імперії". Наполеон уважно вивчав матеріали з
історії і тодішнє становище України, намагався навіть через своїх агентів
і шпигунів встановити зв'язки із Задунайською Січчю і посилав колиш;
нім запорожцям гроші та закликав до виступу проти Росії.

У ході підготовки до війни Наполеон використав воєнно;економічний
потенціал підкорених держав, запровадив військову повинність, чим
значно збільшив чисельність французької армії. Для вторгнення в Росію
була створена Велика армія, яка налічувала 510 тис. осіб. Уже в розпалі
війни на територію Росії було перекинуто ще 155 тис. осіб. Артилерія
армії Наполеона налічувала 1372 гармати. Збройні сили Росії у 1812 році
мали всього 352 тис. осіб і 1600 гармат. Але на головному напрямку дій
російських військ було значно менше. У битві під Смоленськом
чисельність російської армії становила лише 113 тис. чоловік2.

Вночі проти 12 червня 1812 року (тут і далі всі дати подані за старим
стилем) французькі війська без оголошення війни, перейшовши р. Німан
біля Ковно, вторглися на територію Росії. Наполеон розгорнув свою
армію на обширному фронті. Головні її сили, що становили ліве крило,
передбачалося скерувати через Ковно на Вільно; поруч з ними мала б
наступати центральна група під командуванням Богарне через Сувалки і,
нарешті, праве крило – група, очолена Жеромом, – через Бєлосток на
Гродно. Кінцевим пунктом наступу в плані Наполеона була Москва. Він
говорив: "Якщо я здобуду Київ, я візьму Росію за ноги; якщо я заволодію
Петербургом, я візьму її за голову; зайнявши Москву, я вражу її в серце"3.

Наполеон сподівався легко і швидко розгромити російську армію,
відокремити від неї Фінляндію, Прибалтику, Польщу, Білорусію і Україну.

Проте російські війська зірвали ці далекосяжні плани. З перших днів
війни в ар'єргарді 1;ї армії діяли бузькі козаки, а також Маріупольський,
Ізюмський і
Сумський гу;
сарські полки.
27 і 28 червня
при прикритті
відходу 2;ї армії
в і д з н а ч и в с я
ар'єргард цієї
армії, який біля
містечка Мир у
Білорусії роз;
громив дев'ять
ф р а н ц у з ь к и х
полків4. У цих
боях відзначи;
лися Київський
драгунський і
Охтирський гу;
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сарський полки. Крім того, у прикритті відходу російських військ брав
активну участь Чернігівський драгунський полк.

П. Багратіон здійснив маневр із Слуцька через Бобруйськ до Могильо;
ва на з'єднання з 1;ю армією. У битві під Салтанівкою поблизу Могильова
2;га армія змусила французів зачинитися в місті, що дало змогу двом
російським арміям 22 липня з'єднатися під Смоленськом. У цей час го;
ловні сили французьких військ чисельністю 180 тис. чоловік переправи;
лися на лівий берег Дніпра, наступ яких на дві доби затримали з'єднання
Д. Неверовського і М. Раєвського. Це сприяло тому, що війська обох ро;
сійських армій чисельністю близько 120 тис. чоловік зайняли оборону.
Потім відбулася запекла битва в самому Смоленську. І. Паскевич запро;
понував М. Раєвському (командувачу 7;го корпусу) до підходу основних
російських сил провести битву не в чистому полі, а в самому місті, нав'я;
завши французам виснажливі вуличні бої5. Вранці 5 серпня французи
спробували прорватися до фортеці. Близько 17;ї години французький
корпус маршала Даву відтіснив російські війська до міста, але дивізія
Д. Дохтурова зупинила наступ французів. Вночі проти 6 серпня ця дивізія
переправилася на правий берег Дніпра і з'єдналася з 1;ю армією, яка
розпочала відхід від Смоленська слідом за 2;ю армією. 6 серпня фран;
цузькі війська зайняли фортецю6.

22 липня австрійський корпус, з'єднавшись із саксонським, рушив на
Волинь. Протягом 30 – 31 липня вони вели бої з російським корпусом
генерала О. Тормасова. Ціною значних втрат союзникам французів
вдалося прорвати оборону російських військ і витіснити армію Тормасова
за р. Стир. На Волині наполеонівські війська захопили Володимирський,
Ковельський повіти та частину Луцького. Після цього грабували і знуща;
лися з місцевого населення, завдавши цій території значних збитків.

Основне завдання правофлангових військ Наполеона – заволодіти
Україною силами двох корпусів разом з частинами польських військ. Але
на початку вересня об'єднані сили 3;ї та Дунайської армій перейшли у
наступ і визволили Волинь. Усі спроби окремих з'єднань військ
прорватися углиб України були зірвані.

Система комплектування російського регулярного війська здійснюва;
лася рекрутськими наборами. Враховуючи чисельність населення Украї;
ни, а також те, що від рекрутських наборів звільнялися духовенство,
купці, дворяни, народи Сибіру, Кавказу, Бессарабії, татари, німці, серби,
болгари, греки, мешканці Астраханської та Архангельської губерній,
частка українців у російській регулярній армії була значною7.

6 липня імператор Олександр І, що знаходився у військовому таборі
російських військ під Полоцьком, підписав маніфест "ко всем сословиям и
состояниям духовным и мирским". У ньому зазначалося: "Неприятель
вступил в пределы наши и продолжает нести оружие свое внутрь России,
надеясь силою и соблазнами потрясти спокойствие великой сей державы…
Сего ради при всей твердой надежде на храброе наше воинство полагаем
мы за необходимо нужное собрать внутри государства новые силы, ко;
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торые, нанося новый ужас врагу, составляли вторую ограду в подкрепле;
нии первой и в защиту домов, жен и детей, каждого и всех"8. У маніфесті цар
закликав розпочати створення земських та козачих ополченських полків.

Більшість українців охоче відгукнулася на заклик царя піднятися на
війну. Селяни й козаки постачали рекрутів і ополченців, забезпечували
армію продовольством і фуражем. На початку війни в західноукраїнських
землях, що перебували під владою Австрії, розповсюджувалися
прокламації, в яких закликали не брати участі в кровопролитній боротьбі
на боці Франції. Селяни і міщани відмовлялися служити в наполеонів;
ському війську, виконувати розпорядження місцевої влади, зривали по;
стачання продовольством та фуражем9. В окремих районах діяли повстан;
ські загони, які нападали на невеликі гарнізони і військові транспорти.

Про війну 1812 року Т.Г. Шевченко писав: "Наконец, разрешился от
бремени своими чудовищными чадами страшный 12;й год. Как жертва
всесожжения, вспыхнула святая белокаменная и из конца в конец по все;
му царству раздался клич, чтобы выходили и стар и млад, заливать вражес;
кою кровью великий пожар московский. Достиг этот судорожный клич и
до пределов нашей мирной Украины. Зашевелилась она, моя родная мать;
зашевелилось охочеконное и охочепешее ополчение малороссийское"10.

Недостатня кількість регулярних військ викликала потребу сформу;
вати ополчення. Для захисту своєї землі в Україні розпочався запис до
козачого і земського ополчення. З козачого ополчення Київської,
Подільської, Волинської губерній і Тернопільського округу сформовано
п'ять кінних підрозділів та ескадрон Херсонських козаків. Енергійно
формувалося ополчення в Чернігівській губернії, де за два місяці сформо;
вано 8 піхотних і 6 кінних ополченських полків, що налічували 26 тис.
чоловік. У Полтавській губернії за місяць сформовано 4 піхотних і 7
кінних полків ополчення, в які входило 16 тис. чоловік11.

На початку липня розпочався набір у земське ополчення. В Україні
воно формувалося в усіх губерніях. Рішучість до боротьби виявило і
населення Київської губернії. 29 липня Київський магістрат зібрав
представників населення міста для обговорення питання про створення
ополчення. У рішенні зборів відзначалося: "...Громадяни міста Києва
готові вже прийняти зброю, щоб відбити ворога, і відповідно до кількості
населення міста, можуть піших і кінних під назвою реєстрових товаришів
зібрати до тисячі воїнів"12. В цілому на війну 1812 року з українських
губерній було мобілізовано за різними даними 60 – 80 тис. ратників13, не
враховуючи тих, що служили в регулярній армії. Але царський уряд,
наляканий масовим вступом до війська кріпаків, обмежив набір ополчен;
ців лише Полтавською і Чернігівською губерніями. Другою причиною
цього обмеження була нестача зброї та спорядження. Новоросійський
генерал;губернатор герцог Рішельє 26 липня 1812 року писав міністрові
поліції: "Ополченців доводиться озброювати як хто зможе". Ополчення
Чернігівської та Полтавської губерній налічувало 42 тис. ратників, з яких
10 тис. – державні селяни, решта – кріпаки14.
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Маніфест від 18 липня 1812 року про те, що ополчення слід формувати
лише в 16 губерніях Росії, припинив приготування до створення
ополчення в південних губерніях України, бо події війни не торкнулись
безпосередньо цих губерній. Проте кілька сот чоловік, серед них і
ратники, зібрані в Херсоні, відмовились повернутися додому, вони твердо
вирішили взяти участь у воєнних діях. "...Із числа їх, – повідомляв херсон;
ського і одеського військового губернатора херсонський віце;губернатор
18 серпня 1812 року, – 40 чоловік, не скидаючи мундирів, учора, на здиву;
вання моє, з'явившись до мене, слізно, переконливо і з невичерпною
упертістю просили залишити їх козаками і в козацькому мундирі з тим,
щоб вони були залічені в козачі полки"15. З цих ополченців був
сформований добровольчий загін, який, за ім'ям його командира, дістав
найменування "ескадрону Скаржинського".

Крім ополчень, на Україні активно створювались козачі частини. На
Київщині і Поділлі формувалось "українське козаче військо", на Полтав;
щині і Чернігівщині – "козачі полки", на Волині та в інших прикордонних
губерніях – "сторожа лісних наглядачів". Велика заслуга у формуванні
"українського козачого війська" належить київському військовому
губернатору Милорадовичу, одному з учнів Суворова. На Київщині і
Поділлі були сформовані і повністю споряджені 4 козачі полки. Коман;
дир окремого корпусу Дунайської армії генерал Сакен відзначав, що
українські козачі полки перебувають у "дуже доброму стані, незважаючи
на швидке їх формування". У той самий час успішно формувалися козачі
полки в Полтавській і Чернігівській губерніях. За офіційним розпоряд;
женням, слід було призвати з кожних 100 ревізьких душ одного пішого
рекрута, а з ініціативи населення набір провадився з розрахунку чотири
чоловіки на 100 ревізьких душ, причому надалі воно зобов'язувалось
давати до 8 чоловік.

Народ, за свідченням І.П. Котляревського, "вступав у козаки з задово;
ленням, охоче і без найменшого суму", чого не було ніколи при проведен;
ні звичайних рекрутських наборів. Кількість бажаючих вступити в козачі
полки в п'ять разів перевищила найбільший рекрутський набір, що прова;
дився адміністративним порядком. Малоросійський генерал;губернатор
Лобанов;Ростовський, відзначаючи патріотизм українських козаків,
писав в одному з офіційних листів, що вони замість 4500 чоловік, яких від
них лише можна було чекати, зобов'язалися тепер озброїти 18 000, а якщо
треба буде, всі готові виступити, одностайно заявили: "Хай тоді і батько
йде". У цьому ж листі повідомлялося, що "450 000 і народу... сповнюється
новим... усердям до того, що кожного легше вбити, аніж перемогти"16.

Раніше за інших почали свою бойову службу деякі загони чернігівсько;
го ополчення і окремі чернігівські козачі полки. Чернігівське ополчення, в
рядах якого перебувало кілька десятків тисяч воїнів, стало резервом для
білоруських гарнізонів і надавало їм значну допомогу. У Мозирі, Бобруй;
ську, Пінську в гарнізонах фортець були чернігівські і бузькі козачі полки.

До складу т. зв. Мозирського корпусу входили 2;й Чернігівський коза;
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чий полк, команда 4;го Чернігівського полку і 100 бузьких козаків. Всі
вони брали участь у боях з ворогом. 2;й Чернігівський козачий полк
проявив свою бойову мужність, обороняючи місто Пінськ і його фортецю
від переважаючих сил супротивника. Уміло маневруючи, відступаючи і
наступаючи, гарнізон Пінська в складі 350 козаків і єгерів, на чолі з
начальником гарнізону полковником Потрясовим, успішно витримав
атаку 5 тис. ворожих піхотинців і кавалеристів з 10 гарматами, втративши
в кілька разів менше вбитими і пораненими, ніж ворог.

Крім козачих частин, в армію були призвані "лісні наглядачі" прикор;
донних західних губерній, в яких армія мала велику потребу, бо це були
надійні інформатори і провідники. У той час, коли чернігівські козачі
полки і ополченці обороняли північно;західні кордони України, на
Волині цю функцію виконував корпус Сакена, до складу якого входили
українські козачі полки, сформовані на Київщині і Поділлі, а також
херсонський загін ополченців. Вони охороняли кордони Білорусії й
України, стежачи за діями корпусів Шварценберга і Реньє, які входили до
складу французької армії.

Крім того, українці ще й значними матеріальними пожертвами підтри;
мали війну. З цією метою зібрано сотні тисяч карбованців і різні цінності
на придбання обмундирування для козачих полків і ополчення, на
купівлю коней, фуражу та продовольства17.

З частин Чернігівського ополчення в кінці серпня – на початку верес;
ня був сформований кордонний рубіж від с. Клюси Городнянського пові;
ту до с. Осадчини Остерського повіту. У жовтні "друга половина" опол;
чення Ніжинського повіту отримала наказ "выступить в Остерский повет
для содержания кордонного пути по реке Днепру". У цей час "перша
половина" ополчення квартирувалася в Житомирі. Загалом кордонний
рубіж для захисту від вторгнення на територію України правого флангу
французьких військ простягнувся майже на 800 км18.

Після відступу російської армії до Доробужу, Царьово;Займища (план
Барклая;де;Толлі) і Москви її головнокомандувач М. Кутузов (призначе;
ний на цю посаду 8 серпня) змушений був продовжувати відступ. Але на
вимоги армії і громади вирішив дати генеральну битву, обравши для її
проведення поле під Бородіно.

Генеральній битві передував бій за Шевардинський редут (26 серпня),
що дав змогу російським військам виграти час для завершення інженер;
но;польових робіт на основній позиції "батарея Раєвського". На початок
битви на вихідних позиціях зосереджено 135 тис. вояків французького
війська19, за іншими даними 130 тис. чоловік і 587 гармат20. Російська
армія мала 120 тис. особового складу21, за іншими даними 127 тис. чоловік
і 640 гармат22.

27 серпня російська армія зайняла бойову позицію, в якій у першій
лінії була розташована піхота, в другій – кіннота, а в третій – резерви.
Наполеон вирішив завдати головного удару по с. Семенівське та Курган;
ній висоті, де розташувалася "батарея Раєвського", ще одна частина сил
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положення для атаки центрального редуту, що увійшов в історію під
назвою "батарея Раєвського"23. Основні бойові дії розгорнулися в районі
курганної батареї генерала М. Раєвського і на Семенівських та
Багратіонових флешах. Близько 6;ї години розпочалася атака головних
сил Наполеона на Багратіонові флеші. Через 6 годин безперервної
лобової атаки ціною значних втрат французи оволоділи укріпленнями.
Дві атаки корпусу Богарне на "батарею Раєвського" були відбиті. При
підготовці до третьої вирішальної атаки на "батарею Раєвського"
французи зосередили 300 гармат і близько 35 тис. свого війська. Завдяки
двогодинній затримці повторної атаки на "батарею Раєвського" Кутузов
перегрупував свої сили. Лише о 14;й годині французи повели нову атаку
на батарею, і після запеклого бою російські війська змушені були відсту;
пити. Опівдні кавалерія генерала Ф. Уварова та козаки отамана М. Пла;
това завдали удару по лівому флангу французьких військ і викликали там
паніку. Це дало змогу М. Кутузову підтягти підкріплення.

О 18;й годині російська армія після перегрупування зайняла нові
позиції біля с. Горки і артилерійським вогнем завдала супротивнику знач;
них втрат (58 тис. чоловік, серед них 47 генералів і 1500 офіцерів)24.
Побоюючись переходу російських військ у контратаку, Наполеон відвів
свої війська на початковий рубіж. Російські війська через відсутність
резервів і значні втрати (44 тис. чоловік, у т. ч. 23 генерали)25, змушені
були відступити за Можайськ, а пізніше – на військовій раді у Філях
М. Кутузов прийняв нелегке рішення – залишити Москву. Втрати
російської армії становили близько 58 тис. чоловік. Французька армія
втратила більш як 50 тис. чоловік26.

Багато українців героїчно билися на Бородінському полі, перебуваючи
у рядах регулярної російської армії. У битві на Бородінському полі рядові
Охтирського гусарського полку Знахаренко, Шкода та інші, як свідчать
документи, "раніше за всіх врізались у ворожі колони і тим показали
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ми. Рядові Чер;
нігівського драгунського полку Т. Харченко, С. Шило, П. Мелешко,
М. Власенко на чолі з унтер;офіцерами Привадовим і О. Дригою
"першими скочили на батарею" і, "порубавши канонерів, повернули
гармати проти ворога". Солдати цього ж полку Хобенко і Косьяненко
"з унтер;офіцером Обіженком першими врізались у ворожу піхотну
колону, почали рубати й тим показали приклад мужності своїм
товаришам". У критичний момент Бородінської битви, коли французькі
війська форсували р. Колочу і створили загрозу правому флангу
російських військ, полковник єгерського полку Карпенко, очоливши
своїх воїнів, контратакою відкинув ворога назад за р. Колочу. Бійці
Київського драгунського полку Я. Колесник, О. Складюк, І. Синиця та
І. Козлюк відбили захоплені супротивником російські гармати.
Захищаючи с. Семенівське, великих втрат зазнали Таврійський і Волин;
ський піхотні полки, які не пропустили через свої позиції французьку
піхоту. 8 полків, в яких воювала більшість українців, входили до складу
12;тисячного угруповання, що героїчно обороняло Шевардинський
редут. Сумський і Маріупольський гусарські полки у складі 3;го кавале;
рійського корпусу героїчно захищали позиції поблизу с. Семенівське27.

Російські війська, здійснивши фланговий марш;маневр на південь,
зупинились біля с. Тарутіно. Цей відступ створив сприятливі умови для
поповнення військ людськими та матеріальними ресурсами і підготува;
тися до контрнаступу. Спроба Наполеона вступити в переговори з
російським урядом успіху не мала, тому він наказав залишити Москву і
рушити в Україну через Калугу, де сподівався захопити продовольчі
склади російської армії, що давало б йому змогу матеріально забезпечити
свої війська. Крім того, просування Україною імітувало б новий наступ,
що змусило Австрію і Польщу активніше надавати допомогу французькій
армії. Проте ця спроба була рішуче відкинута Кутузовим. Станом на 18
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жовтня армія Кутузова налічувала 97 112 чоловік і 622 гармати, а армія
Наполеона – 110 тис. чоловік. Для того, щоб зірвати наміри Наполеона,
потрібна була легка кіннота, козаки28.

Сформоване в 16 центральних губерніях Росії, а також у Чернігові й
Полтаві ополчення стало надійним резервом для поповнення армії.
Українські козачі полки і ополчення відіграли значну роль у контр;
наступі російської армії. Ще наприкінці вересня – на початку жовтня, за
розпорядженням М.І. Кутузова 9 полтавських козачих полків виступили
на Калугу, щоб разом з донськими козаками вести активну розвідку і
прикривати Калузьку дорогу. Частину полтавських козаків звідси напра;
вили на охорону лінії зв'язку між військовими частинами, розташовани;
ми по кордонах Мінської, Могилівської і Київської губерній. Дочекав;
шись виходу французьких військ із Москви, М. Кутузов чітко визначив
напрямок їх руху, вчасно перегрупував свої війська, призначив розвіду;
вальні пікети на Малоярославську дорогу (6;й Полтавський козачий
полк, яким командував М. Свічка) і 12 жовтня примусив французькі
війська в битві під Малоярославцем повернути з Калузької дороги на
спустошену Смоленську.

Після цього головним завданням російського
командування було утримання французьких військ
на зруйнованому війною шляху і подальше їх зни;
щення. З цією метою головні сили російської армії
рухалися паралельно прямуванню супротивника,
що відступав, а частина військ завдавала ударів по
його колонах. М. Кутузов планував остаточно роз;
бити французьку армію на березі р. Березина. Для
виконання цього плану до Борисова рухався з
півночі корпус під командуванням П. Віттенштей;
на, а з півдня – армія під командуванням адмірала П. Чичагова (загальна
чисельність понад 55 тис. чоловік). Але цей блискучий задум був викона;
ний лише частково: Наполеон із частиною армії 16 листопада встиг пере;
правитись через річку раніше, ніж російські війська, які мали оточити
французів. За деякими джерелами відомо, що через р. Березину, втікаючи
до Вільно (Вільнюс), переправилося близько 60 тис. французів (без;
збройних, поранених і хворих). По дорозі між Березиною і Вільно від
морозів та голоду загинуло понад 40 тис. солдатів армії Наполеона. У бою
під Вільно унтер;офіцер Маріупольського гусарського полку М. Палама;
ренко під час навальної атаки на 9;й французький кірасирський полк
захопив його бойовий прапор29.

Багато подвигів здійснили воїни Охтирського гусарського, Чернігівсь;
кого, Київського та Харківського драгунських полків регулярної росій;
ської армії. М.І. Кутузов високо цінив дії козачих полків і ополчення, що
постали на Україні.
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Під час відступу наполеонівських військ у їхньому тилу активно діяли
партизанські загони та ополчення, у т. ч. й сформовані в Україні. Страте;
гічний план контрнаступу вимагав керівництва селянською боротьбою та
кращої організації партизанського руху. Тому поряд з селянськими
партизанськими загонами командування російської армії організувало
спеціальні загони регулярної армії, які застосовували партизанську
тактику і діяли спільно з селянськими партизанськими загонами. Завдя;
ки цьому діяльність селянських партизанських загонів набула стратегіч;
ного значення. З частин регулярної російської армії (19;й єгерський і
маріупольський гусарські полки) та 3;го і 9;го Полтавських і 2;х донських
козачих полків створений летучий корпус "для дії прямо на Смоленськ"
під командуванням генерал;ад'ютанта А. Ожаровського, що успішно
воював на шляху до Смоленська, біля сіл Хмара і Красне. Партизани в
тилу ворога знищували продовольчі бази та склади, руйнували дороги,
нападали на обози. 9;й Полтавський полк, яким командував майор
Товбич, лише в одному з боїв у Смоленській губернії захопив у полон
близько тисячі солдатів і офіцерів. Героїчно вели партизанську боротьбу
ополченці з Київщини та інших губерній України30.

У жовтні українське земське ополчення, маючи в авангарді загони
бузьких і чернігівських козаків, одержало завдання разом з частинами
російських військ оволодіти Могильовом – головним опорним пунктом
супротивника на півдні Білорусії. 19 вересня група козаків біля с. Юренє;
ва підірвала французький пороховий склад. 4 жовтня 1;й Бузький коза;
чий полк атакував обоз неприятеля під Вязьмою, внаслідок чого
французи втратили 800 чоловік. Хоробро воювали бузькі козаки і в інших
боях на шляху відступу противника, за що 1;й Бузький козачий полк
нагороджений прапором "За хоробрість". Багато козаків було відзначено
орденами і медалями, а сотник Ситников отримав золоту шаблю. 2 листо;
пада українське ополчення перейшло у наступ. У боях під Сверстним,
Журавичами, Пропойськом та Биховим ратники здобули перемогу над
ворогом. Бій за Журавичі, де знаходилося дві тисячі французьких солда;
тів, тривав три дні. Командир ескадрону Чернігівського козацького полку
О. Демченко у бою за Бихів повів свій загін на колону супротивника і
повністю знищив її. За бойові заслуги 14 козаків цього полку були наго;
роджені медалями31.

Довгий і героїчний бойовий шлях пройшов прославлений партизан;
ський загін на чолі з Денисом Давидовим. Українці билися у цьому загоні
проти французів, відстоюючи незалежність Батьківщини. У списках кра;
щих людей загону знаходимо прізвища Скрипки, Колядки, Маципури,
Фороста, Крутя, Куценка, Приймака та інших. Наприкінці жовтня – на
початку листопада 1812 року об'єднаний загін у складі 1;го, 2;го і 3;го ко;
зачих полків, сформованих на Київщині і Поділлі, а також Донського
козачого полку Ісаєва форсував р. Буг і здійснив рейд по території, зайня;
тій ворогом, здобувши вагомі перемоги під Лосицею, Мезеричами та ін.
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30 грудня відбувся бій під м. Венгеровим. "Ворог мав велику перевагу
перед російським загоном щодо артилерії і піхоти, – свідчить учасник
бою, – а росіяни не мали ні того, ні іншого, але, при всьому цьому, честь і
слава росіянам, перемога на їхньому боці. Ворог зазнав цілковитої
поразки і швидко тікав. Українські козаки, не даючи йому (ворогові)
зупинитися, врізалися в колони, рубали, кололи і брали в полон"32.

У ході війни із числа рядових козаків та ополченців виявилися талано;
виті організатори партизанського руху. Так, колишній солдат Київського
драгунського полку Є. Четвертак, який брав участь у війні з Францією, у
перші дні війни 1812 року потрапив у полон, але вже на четвертий день
утік. У селах Задково і Басмани Смоленської губернії він організував
партизанський загін, який налічував до 300 воїнів. Партизани на чолі з
відважним солдатом нападали на невеликі французькі гарнізони, знищу;
вали транспорти, руйнували дороги і мости. Партизани контролювали
значну територію. Цей партизанський загін знищив близько 1000 солда;
тів і офіцерів супротивника, захопив 4 гармати, 18 фургонів з продоволь;
ством і боєзапасами. Після приходу російських військ Є. Четвертак по;
вернувся до свого полку, з яким пройшов бойовий шлях до Парижа.
Успішно вели боротьбу з ворогом й інші організатори та керівники
партизанського руху – вихідці з України. Серед них були Й. Личенко,
Ф. Потапов, І. Галченко, С. Єремеєнко та ін.33

Деякі українські козачі полки і ополчення брали участь у пересліду;
ванні ворога за межами Росії: 3;й козачий Чернігівський полк був у
Франкфурті, а потім у Франції; 4;й козачий Чернігівський полк – у
Гамбурзі; 5;й полк брав участь в організації летучої пошти в корпусі
адмірала Чичагова34.

Отже, Велика армія Наполеона внаслідок правильно обраної тактики
боротьби з боку російської армії та вдалої партизанської війни була
блокована, зазнала значних людських і матеріальних втрат. Хоча на
початковому етапі війни вона і мала значні переваги, успішно проводила
наступи на території Росії, врешті;решт зазнала нищівної поразки. У ході
війни, яка викликала велике піднесення патріотичних почуттів і
національної самосвідомості, українці взяли активну участь проти
"непереможної" армії Наполеона, перед силою якої не встояла вся
Європа. Російська армія виявила зразки хоробрості й мужності, показала
взірці тактичного воєнного мистецтва: маневри резервами, вдале
використання кавалерії і артилерії, активну оборону. Наполеон не зміг
розгромити російську армію і вперше в житті не зумів перемогти в
генеральній битві. "З усіх моїх битв, – писав він пізніше, – найжахливіша
та, яку я дав під Москвою. Французи показали себе гідними здобути
перемогу, а росіяни – бути непереможними". Українці мужністю і
самопожертвою спільно з іншими народами Російської держави
відстояли її незалежність.
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Історичне тло
Кард – коротка однолезова зброя, власне традиційний іранський ніж.

Саме як "ніж" і перекладається слово "кард". Кард є другою зброєю,
згаданою у священній книзі Авеста (Avestа), де він зветься "карета"
(похідне від дієслова "карет", що означає "різати")1. У вірші 27 "Варгаран
Яшт" (Warharan Yasht) Авести зазначено, що Веретранга (Бог війни та
перемоги в іранській міфології) мав кард, прикрашений золотим
таушуванням із розмаїтою орнаментикою.

У знаменитому іранському епосі "Шагнаме" (Shahname) слово кард у
значенні зброї згадується чотири рази2.

В одному з найавторитетніших словників перської мови А. Денкходи
стверджується, що кард є загостреним інструментом, виготовленим зі

9

ЗБРОЯ. СПОРЯДЖЕННЯ. ТЕХНІКА

УДК 623.444.6(55)

Манучегр Моштаг ХОРАСАНІ, Денис ТОЇЧКІН
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Стаття присвячена історії та розвитку класичного перського ножа – карда, що
поєднав побутове військове і церемоніальне призначення. Пропонується огляд
історичного розвитку карда згідно з відомостями перських писемних джерел, а
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Предлагается обзор исторического развития карда согласно ведомостям
персидских письменных источников, а также краткое описание персидских
ножей.

Ключевые слова: кард, кардгар, ханджар, джогардар, зарнешан, тагнешан,
агат, черное дерево, моржовая кость.

The Article is devoted the history and development of classical Persian knife ;
Karda that combines military and ceremonial purposes. A review on the historical
development of Karda according to reports in the Persian written sources, and a brief
description of the Persian knives production is proposed. 

Keywords: Kard, kardhyar, handzhar, dzhohardar, zarneshan, tahneshan, agate,
ebony, walrus ivory.



число 1, 2012 107

сталі або заліза, що складається з клинка та
руків'я3.

Слово кард досі використовують в Ірані для
позначення кухонних ножів, що звуться кард;е
ашпазкхане (kard;e aspazxane [ashpaskhane]).

На думку дослідників, перський кард є бага;
тофункціональним інструментом4. Видається,
що мініатюри епохи Тимуридів (1370 – 1506 рр.)
підтверджують цю думку, як, наприклад, компо;
зиція "Підготовка до бенкету" роботи Біхзада
(Bihzad) 1490 р. На цій мініатюрі зображений
служник, який нарізає цибулю кардом, тоді як
інший за допомогою карда ріже тісто5. Продов;
ження теми господарського використання кардів
бачимо на іншій мініатюрі тих часів "Царський
бенкет", де один служник нарізає ножем тісто, а
інший ріже вівцю.

За часів Сефевідів кожний чоловік носив два
карди. Під час війни чи у періоди замирення ні;
хто не полишав оселі без карда при боці. На міні;
атюрах періоду Сефевідів зображені чоловіки з
кардами, підвішеними з лівого боку. Спосіб
носіння виглядає так само, як на зображеннях
епохи Тимуридів – карди кріпили до пояса з
лівого боку за допомогою стрічок або ремінців.

Виробництво кардів
Фахівці відзначають, що протягом епохи

Каджарів (1794–1925 рр.) саме продукти мета;
лообробки (насамперед замки, а також карди та
інші вироби з металу) становили основну про;
дукцію майстерень, зосереджених у містечку
Керман (Kerman). Ремісники, які там працюва;
ли, звалися фуладкар (fuladqar), й окрім іншого
виробляли руків'я мечів, сталеві шоломи та за;
лізну оправу для щитів. Оскільки ця продукція
на той час вже не користувалася значним
попитом, тільки окремі майстри продовжували
роботу, здебільшого експортуючи свої вироби до
Туреччини та Єгипту. Існувало й інше ремісни;
че об'єднання – кардгаран (kardgaran), яке спе;
ціалізувалося на виготовленні якісних сталевих
ножів, причому усі вони вироблялися в Ісфаха;
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ні. Однак за часів Каджарів попит на продукцію
ножарів;кардгарів також був вкрай незначним,
зберігаючись хіба що серед мешканців невели;
ких селищ та місцевих племен. Відтак основні
зусилля ремісники сконцентрували на створенні
звичайних ножів кардів (kard;ha) та великих
господарських і кухарських сікачів6. Велика кон;
куренція була зумовлена напливом масової
європейської продукції, що заполонила ірансь;
кий ринок у ХІХ столітті. Так аль;Ісфагані (Al;
Esfahani), автор Несф9е Джахан (Nesf;e Jahan –
"Половина світу"), засвідчує, що рушниці, пісто;
лі, мечі, ножі та ножиці в минулому експортува;
ли з Ісфахану по всій території Ірану, але після
1870 року через дешевий західний імпорт ця
реміснича галузь була повністю занедбана7.

Іранські споживачі віддавали перевагу ан;
глійським клинкам, – у відповідь місцеві май;
стри заполонили ринок підробками, тож покупці
мусили бути дуже обережними. Так у селищі
Курдс (Kurds) великим попитом користувалася
низькосортна підробна продукція, яку місцеві
жителі іменували "ingles" – адже поняття "бри;
танський" міцно асоціювалося на той час із
символом якості. Незважаючи на негаразди,
окремі ковалі усе ж зберігали секрети й навички
виготовлення високоякісної сталі. Так самови;
дець;англієць згадує, що він замовив кілька
ножів у Раін (провінція Кермен). Отримавши
нікчемні клинки з м'якої сталі, замовник відпра;
вився до коваля й почав нещадно критикувати
його роботу, ставлячи за приклад робочу
частину своєї сокири белуджистанського вироб;
ництва**. Розгніваний коваль у відповідь вику;

військово�історичний альманах108

Фрагмент клинка
періоду Сефевідів,

прикрашеного
гравійованими і

золоченими
написами, що циту/

ють сури an/Nasr
(Допомога) and Al/
Imran (Сім'я Імран)
з Корану, а також
золотом, таушо/

ваним написом
Amal/e Akbar

(робота Акбара).
Приватна колекція

Кард періоду Сефевідів (1502 – 1722). Основа клинка прикрашена
рельєфним таушуванням зі сценою полювання лева на оленя та

рослинним орнаментом. Приватна колекція. Аналогічний кард див.:
Khorasani M.М. Op. cit. – P. 604 (cat.238, 606, cat.242)
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вав ножа, яким на очах багатьох свідків розрубав
хвалену сокиру навпіл8.

Місцеві джерела також повідомляють про
чакусаз (chaqusaz) – виробництво особливих но;
жів з руків'ям з темної кості. Виріб мав елегант;
ну форму й використовувався насамперед як
столове приладдя для фруктів. Клинки цих но;
жів були високої якості й виготовлялися з литої
(ahan;e xosk) та звичайних видів сталі  (fulad)9. 

Самовидець також стверджує, що до того як
європейські ножі витіснили місцеву продукцію,
ковалі Ісфахану виробляли сталеві ножеві
клинки особливої форми – "гізлік" (gizlik). Цей
останній посідав проміжне становище між
ножем;кардом та кинджалом;камою з довгим
кістяним руків'ям та коротким гнучким
клинком.

Форма, матеріали та оздоблення кардів
Здебільшого клинок карда однолезовий, хоча

є приклади кардів з двобічною заточкою. Дво;
лезовий кард як правило має центральне ребро
жорсткості. Існують також приклади кардів з
дещо викривленим клинком та S;подібною
лінією леза. Деякі карди мають потовщене
вістря, що натякає на їхнє бойове призначення
як зброї, придатної для пробивання обладунку.
Перською таке вістря зветься конічним токме;є
махруті або нок;е махруті (tokmeye maxruti
(makhruti), або noke maxruti)10.

Однолезові клинки нерідко виготовляють з
високоякісних сортів булату, вони мають форму
довгого прямокутного трикутника, ріжуча край;
ка якого трохи викривлена до вістря. Навіть над;
звичайно розлога спинка клинка (понад 1 см
завширшки) демонструє незначну кривизну.

Вздовж спинки клинка розташовано кілька
невеликих реберців. Центральне ребро почина;
ється від основи клинка. На відміну від ханджа;
рів клинок карда відділений од руків'я спеці;
альною втулкою, що заходить на основу клинка.

Зброєзнавці вирізняють три основні форми
цієї втулки: а) саме тіло клинка утворює цю

Фрагмент аhanak
(гіверси) карда

періоду Сефевідів,
прикрашеного

рельєфним
таушуванням зі

сценою полювання
лева на оленя та
рослинним орна/

ментом. Приватна
колекція

/
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Кард періоду Занд (1750 – 1794). Приватна колекція

Кард періоду Занд (1750 – 1794). Приватна колекція

Фрагмент основи клинка з рельєфно таушованими написами та
рослинним орнаментом

Фрагмент карда періоду Занд з таушованим написом – ім'ям
виробника: "Могаммад Казем". Приватна колекція. Аналогічний
кард того самого виробника з рослинним орнаментом при основі
клинка див.: Zeller and Rohrer (1955) малюнок XLIII. Ці автори

стверджують, що в історичному музеї Берна зберігається зразок,
також підписаний як "Робота Могаммада Казема"
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частину у формі кільця; б) гранована середня частина утворює втулку;
в) клинок закритий з обох боків нахиленими сталевими щічками, що
формують втулку. Вимірюючи довжину клинка, втулку зазвичай врахо;
вують як його невід'ємну частину, хоча й відзначають, що вона може
відрізнятися матеріалом та оздобленням11. 

Гіверса також повністю закривала хвостовик.
Щічки руків'я здебільшого виробляли з моржевої кості – цьому матеріалу

надавали перевагу порівняно зі слоновою кістю з Індії. На думку фахівців,
усе ж існують приклади перських кардів з руків'ями зі слонової кості,
проте її наявність аж ніяк не свідчить про індійське походження зброї12. 

Ікло моржа досить велике, часто завдовжки більш як півметра. Воно
білого кольору, проте з часом починає жовтіти. Внутрішня частина мор;
жевого ікла темніша за зовнішню поверхню й утворена з багатьох крихіт;
них округлих кристалів. Окрім того, серцевина ікла виглядає напівпрозо;
рою проти світла, на відміну від непрозорого зовнішнього шару13.

Моржева кість з чорними включеннями (кристалітами) надзвичайно
цінувалася в Індії: індійський посол у Персії Хан Алам (Khan Alam) отри;

Кривий кард періоду Занд (1750 – 1794). Приватна колекція

Фрагмент кривого карда періоду Занд з гравійованим рослинним
орнаментом

9
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мав у подарунок від шаха Аббаса кинджал з
верхів'ям, виконаним у такому "плямистому"
стилі. Хан Алам передав зброю імператору
Джагангіру (Jahangir), який був настільки зача;
рований її виглядом, що розіслав своїх слуг на
пошук цього матеріалу в усі куточки Ірану й
Турану. Характерно, що Джагангір описує цей
плямистий матеріал як джогардар (johardar,
jawhardar – перлистий), зіставляючи його візе;
рунок з булатним14. Безперечно, це надзвичайно
цікаве спостереження – плямиста моржева кість
є своєрідним якісним аналогом булату для
кісткового матеріалу: він міцніший, зовнішньо
привабливіший, більш гладенький і водночас
менш слизький у руці, аніж його найближчий
конкурент – слонова кість15.

Є також приклади кардів з руків'ям, викона;
ним з цілого шматка моржевої чи слонової кості.
Окремі карди мають щічки з чорного рогу або
навіть повністю металеві руків'я. Ближче до
верхів'я щічки кардів стають товстішими й
ширшими.

Кістяні або рогові щічки кардів монтували до
хвостовика відкритими чи прихованими нютами.

Піхви карда дуже простої, раціональної фор;
ми. Їх зазвичай робили з дерева й обтягували
шкірою. В окремих випадках шкіру продовжу;
вали на руків'я настільки, що вона закривала
його на 2/3. У деяких кардах піхви не закрива;
ють руків'я. Зазвичай використовували шагре;
неву шкіру, яку фарбували у чорний або зелений
кольори; коштовніші вкривали оксамитом чи
парчею.

Дуже часто на піхвах були відсутні навіть
устя й наконечник, відтак простота піхв гостро
контрастувала з бездоганним булатним візерун;
ком клинка.

Основу клинка, втулку та руків'я часто
оздоблювали у єдиному стилі. Вирізняють кілька
способів оздоблення кардів. Один з них – таушу;
вання, або інкрустація золотого дроту у поперед;
ньо прорізані канавки. Часто таушування вико;
нують за методом зарнешан (zarnesan, zarneshan).

Кард початку
періоду Каджарів

(1794 – 1925) з
таушованим

написом amal/e
Hаdi (робота Хаді)
та золоченим напи/

сом сури al/Ikhlas
(Чиста віра) з

Корану при основі
клинка. Приватна

колекція

/
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Це означає, що дріт рельєфно виступає над
поверхнею, у яку його було інкрустовано.

Інша декоративна техніка оздоблення
кардів – гравіювання. За допомогою штихе;
лів на основу клинка, іноді втулку та гіверсу
наносили, як правило, рослинний орнамент.

Ще одна техніка – тагнешан (tahnesan,
tahneshan), поєднувала насічку і рельєфне
таушування. Золоте зображення виступає
трохи вище поверхні сталі, формуючи
рельєф, який доводили гравіюванням. Оче;
видно, саме ця техніка використовувалася
також в Індії, де місцеві ремісники навіть за;
позичили перський термін тагнешан (tahne;
shan)16. Ця техніка значно складніша за про;
сту поверхневу золоту насічку (кофтегярі).

Метод покриття золотом нагадує виїм;
кове емалювання, коли темна поверхня ста;
лі просвічує крізь тонкий напівпрозорий
шар золота. Така техніка подібна до процесу
золочення17 й використовувалась при нане;
сенні довгих написів.

Менш поширеним при оздобленні кар;
дів було емалювання. На золотому тлі роз;
писна емаль може виглядати дуже ефектно.
Клинки прикрашали рослинними й тварин;
ними мотивами: густі або поодинокі гілки й
стебла з бутонами та без них, виконані у на;
туралістичний спосіб, або стилізовані тва;
рини, серед яких – хижаки, газелі та птахи18.
Гіверса між щічками також прикрашалася
рослинним орнаментом іноді золотою насіч;
кою, чи гравіюванням. На клинках кардів
зазвичай відсутні зброярські тавра, хоча
часом зустрічаються релігійні заклики "Алі"
й "Аллаг" та сури з Корану.

Вартість і датування
Коштовно оздоблені карди високо цінувалися в Ірані. Створити таку

зброю міг тільки ремісник найвищої кваліфікації. 
Згідно з літописом періоду Каджарів Ростам ат;Таварікх (Rostam al

Tavarikh – "Рустам історій"), Садег Хан Занд (Sadeq Khan Zand), брат Ка;
ріма Хана Занда (1779 р.), який правив у Басрі, повернувся до Ширазу

Кард початку періоду
Каджарів (1794 – 1925).

Колекція Ghiringhelli,
Італія
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після смерті останнього прямо у гущу боротьби між його наступниками.
Один з претендентів – Алімардан Хан, правитель Ісфагану, вирішив осла;
бити позиції Садег Хана. З цією метою він наказав виготовити 3000 кар;
дів з прекрасними булатними клинками та емальованими золотими
піхвами й нагородив усіх правителів та чиновників, що були у його
підпорядкуванні. На відміну від щедрого суперника Садег Хан Занд був
настільки скаредним, що безліч його союзників і чиновників покинули
свої посади й оселі у Ширазі й переїхали до Ісфагану, присягнувши на
вірність Алімардану Хану, аби лише отримати бажаний кард19.

Слід відзначити, що для фінансування своєї авантюри з кардами
Алімардан Хану довелося конфіскувати з вірменських церков Ісфахану
коштовностей на 500 ман***. Пограбоване майно, насамперед золоте й
срібне церковне начиння, було переплавлене й перекарбоване на монети,
якими врешті й профінансовано виробництво кардів20.

Ця історія наочно демонструє дорожнечу виробництва якісних персь;
ких ножів: для виготовлення 3000 коштовно оздоблених кардів знадоби;
лося 1500 кг золота. Відтак кожний кард коштував 500 г золота.

Окремі карди мають ознаки, за якими їх можна датувати. Так карди у
колекції Мозера датовані від кінця XVI до ХІХ століття. Фахівці вважа;
ють, що найбільш якісні з них виготовлені впродовж XVII–XVIII
століть21.

Окремі карди у зібранні музею Реза Аббасі у Тегерані також ґрунтовно
атрибутовані. Датовані зразки свідчать, що в оздобленні протягом різних
хронологічних періодів застосовували різні декоративні стилі. Три карди,
датовані періодом Сефевідів, мають спільну характеристику: потовщений
бойовий кінець. 

Фрагмент клинка карда початку періоду Каджарів (1794 – 1925)
із золоченим написом сури al/Baqarah (Корова)

та al/Falaq (Початок дня)

Набір кардів періоду Каджарів (1794 – 1925). Приватна колекція
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Значення слова кард
У літописі періоду Сефевідів Футувватнаме;є Солтані (Futuw;

watname;ye Soltani – "Оповідь про молодецькі чесноти султанів"), напи;
саного Кяшефі Себзеварі (Kashefi Sabzevari), автор описує окремі зразки
холодної зброї. І хоча він згадує про них здебільшого у зв'язку з принци;
пами футувви (futuwwat – чеснот молодих і хоробрих чоловіків), у трак;
таті можна виявити тогочасні назви для конструктивних частин карду.
Кяшефі Себзеварі залічує кабзе (qabze – руків'я) до всіх інструментів,
вживаних м'ясниками, як то кард (ніж), сатур (satur – великий ніж м'яс;
ника) і табар (сокира). Як уже відзначалося, кард слугував і зброєю, і
побутовим інструментом. Кешефі Себзеварі стверджує, що слово кард
???? слід представити таким чином: перша літера "кяф" символізує
"карам" (шляхетність) і означає, що власник цього кабзе має бути шляхет;
ним та молодечим, у дусі "джавонмарді" (javanmard – перська калька
вищезгаданого терміну "футувва" – молодим та хоробрим); друга літера
"алеф" символізує егсан (доброта), означаючи, що власник має робити
добрі справи й не ображати інших; третя літера "ре" смволізує "рошані"
(rosani, roshani – обачність), означаючи, що кожен, хто володіє цим кабзе,
має бачити сутність речей; дал=д значить делдарі (deldari – розрада
інших), а отже власник цього кабзе мусить бути ввічливим і втішати
інших, доводячи, що він гідний тримати у руці кабзе свого карда22.
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Фрагменти набору кардів періоду Каджарів (1794 – 1925)
з тавром виробника
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Опис карда
В іранських трактатах застосовуються

різні терміни при описі карда. Їх можна
класифікувати у такий спосіб:

а) терміни, що описують руків'я карда,
такі як kard;e daste abnus (ніж з руків'ям,
виготовленим з чорного дерева), kard;e
daste aqiq (ніж з руків'ям, виготовленим з
агату), kard;e daste sandal (ніж з руків'ям,
виготовленим з сандалового дерева), kаrd;e
daste dandаn fїl (ніж з руків'ям, виготовле;
ним зі слонової кості), kаrd;e daste dandаn;e
mаhi (ніж з руків'ям, виготовленим з морже;
вої кості, дослівно "риб'ячий зуб"), kаrd;e
daste firuze (ніж з руків'ям, оздобленим
бірюзою), kаrd;e daste jaz'a (ніж з руків'ям,
виготовленим з деревини, що використову;
ється для вітряків), kаrd;e daste karg (ніж з
руків'ям, виготовленим з рогу носорога),
kаrd;e daste la'l (ніж з руків'ям, оздобленим
рубінами або гранатами), kаrd;e daste sarun
karg bahri (ніж з руків'ям, виготовленим з
ікла гіпопотама)****, kаrd;e daste safaf (ніж
з руків'ям, виготовленим з прозорих матері;
алів – гірського кришталю), kаrd;e daste ud
(ніж з руків'ям, виготовленим з будь;якої
деревини), kаrd;e daste xatu (ніж з руків'ям,
виготовленим з коров'ячого рогу, що надхо;
див з Туркестану), kаrd;e daste yasm (ніж з
руків'ям, виготовленим з яшми)23;

б) терміни, що описують форму карда,
такі як kаrd;e dosar (ніж з двома лезами й
руків'ям посередині)24;

в) терміни, що описують розміри карда,
як;то kаrd;e bozorg (великий ніж)25;

г) терміни, що описують походження
карда, як, наприклад, kard;e habasi (ефіопський ніж)26;

д) терміни, що описують призначення карда, як kard;e qalam (ніж;
ручка), kard;e qustkub (ніж м'ясника)27, kard;e qasabi (ніж м'ясника)28;

е) терміни, що описують виробництво, інструменти та ремісників,
залучених до виробництва кардів, як;то kardgar (виробник ножів),
kardgari (ремесло виробництва ножів), kardsаz (ножар), kardsаzi (ножеве
ремесло) та kardzan (боєць на ножах)29;
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є) терміни, що описують способи носіння
кардів, такі як kard az sаq;e muze barаvardan
(витягти ніж з чобота)30 та kard dar band;e kamar
(ніж за поясом)31.

Дослідження класичних перських кардів дає
нам ключ для вивчення цієї зброї на теренах
інших країн, адже крім Персії карди також були
поширені у центральноазійських ханатах та Пів;
нічних регіонах Індії, де вони вирізнялися
місцевою стилістикою. 

Величезна кількість кардів, які в Ірані
вважались обов'язковим елементом чоловічого
вбрання, швидко поширилися у Європі, насам;
перед у країнах Європи Східної, де орієнтальна
мода тривалий час задавала приклади для
наслідування у повсякденному та військовому
вбранні, а також предметах озброєння. Звичайно
йдеться насамперед про багато оздоблені
експонати, що прикрашали колекції місцевої
шляхти. 

Проблематика вивчення кардів є актуальною
в Україні не лише з огляду на потребу атрибуту;
вати зразки цієї зброї, що зберігаються в
місцевих музеях. У процесі реконструкції та
всебічного дослідження комплексу козацького
озброєння велике значення має бути приділене
вивченню короткоклинкової зброї – ножів та
кинджалів. Зауважимо, що чимала кількість
перських і османських кривих кинджалів (ханд;
жарів) у колекціях провідних українських
музеїв атрибутовані як "козацькі", чого не можна
сказати про карди. І справа тут не тільки у
загалом невеликій кількості кардів у музейних
колекціях, радше у цілковитій науковій нероз;
робленості проблематики короткоклинкової
козацької зброї. Єдиною вагомою розвідкою у
цій галузі досі залишається дослідження
І. Свєшнікова32. Тож вивчення кардів має
посісти належне місце у дослідженнях козацької
холодної зброї з коротким клинком, робота над
якими ще попереду.
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Від часу створення Національного музею у Львові ім. Андрея
Шептицького минуло сто років, позначених різними періодами:
величного розквіту, коли виставкова та культурологічна праця установи
була провідником національного мистецтва не тільки Галичини, але й
поза її межами, а до роботи були причетні постаті, які увійшли в історію
України – Андрей Шептицький, Іван Франко, Михайло Грушевський та
ін.; й відвертого, а часом – цинічного нищення шедеврів національної
культури, нівелювання величної праці творців та активних учасників Від;

МУЗЕЙ

Ірина ГАХ

МИСТЕЦЬКА СПАДЩИНА УКРАЇНСЬКИХ
СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ У ФОНДОВІЙ ЗБІРЦІ

НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ У ЛЬВОВІ
ІМ. АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО

Висвітлюється доля мистецької спадщини Українських січових стрільців.
Перша виставки усусусів, що відбулася 1918 року в стінах Національного музею
у Львові, продемонструвала початок непересічної історії українського війська у
період Першої світової війни та Визвольних змагань українського народу, яка і
сьогодні викликає неоднозначні оцінки істориків. 

Ключові слова: Українські січові стрільці, мистецька спадщина, фотоматеріа;
ли, виставкова діяльність. 

Освещается судьба художественного наследия Украинских сечевых стрель;
цов. Первая выставка усусусов, состоявшаяся в стенах Национального музея во
Львове, продемонстрировала начало незаурядной истории украинского войска в
период Первой мировой войны и национально;освободительной борьбы украин;
ского народа, которая и сегодня вызывает неоднозначные оценки историков.

Ключевые слова: Украинские сечевые стрельцы, художественное наследие,
фотоматериалы, выставочная деятельность.

The artistic heritage of the Ukrainian Sich Riflemen is highlighted. Usususovs first
exhibition, held in the National Museum in Lviv, has demonstrated the outstanding top
stories of the Ukrainian army during the First World War and the national liberation
struggle of the Ukrainian people, which causes mixed assessment of historians nowa;
days.

Keywords: Ukrainian Sich Riflemen, artistic heritage, photos, exhibition activities.

УДК 069(477.83;25):94(477)"1917/1919"
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родження національної
ідеї. 

Величним скарбом
вважаємо збірку давнього
українського сакрального
мистецтва, що знаходить;
ся у фондовій збірці На;
ціонального музею: без;
цінні пам’ятки рукописів
та стародруків, оригіналь;
ні й неповторні витвори
народних майстрів, що їх
роками збирали працівни;
ки музею, дарували чи
закуповували меценати і
благодійники. Вагомими і
надзвичайно цікавими є
пам’ятки української об;
разотворчості, датовані
першою половиною ХХ
століття, до якої належать
твори відомих українсь;
ких художників: Івана
Труша, Модеста Сосенка, Олекси Новаківського, Олени Кульчицької,
Михайла Осінчука, Петра Холодного;старшого та багатьох інших. Із цієї
збірки виділяємо ту частину образотворчого спадку, яка у радянський
період нашої історії йшла під грифом "махрового націоналізму" і довгий
час не досліджувалася, не експонувалася на виставках. Ці мистецькі речі
вважалися "неправдивим" "буржуазним" відображенням вітчизняної
історії, бо "ілюстрували" співпрацю художників із Греко;католицькою
церквою, висвітлювали події Визвольних змагань, представляли галерею
визначних діячів першої половини ХХ століття. Живопис та графіка
художників, що брали участь у військових подіях згаданих часів, і
сьогодні неоднозначно оцінюються істориками, хоча й становлять одну із
найцікавіших сторінок в історії українського образотворчого мистецтва, і
є окремим, цікавим доповненням фондової збірки першої половини ХХ
століття Національного музею у Львові. 

У фондовій збірці музею, що датується першою третиною ХХ століття,
тема Українського січового стрілецтва (УСС) посідає виняткове місце: це
твори образотворчого мистецтва, які є не тільки історико;документаль;
ним матеріалом, а й високомистецьким спадком когорти молодих худож;
ників, які брали безпосередню участь у згаданих військово;політичних
подіях, мали змогу "з середини" побачити й пережити весь жах фронтових
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буднів і Першої світової війни, і Визвольних змагань. Нечисленна за об;
сягом мистецька спадщина художників;усусусів є пам'ятним орієнтиром
короткої історії існування стрілецтва. У образотворчому мистецтві
1920;х років творчий спадок молодих художників залишився болісними,
глибоко емоційними "окриками" зранених душ талановитого юнацтва,
якому доля призначила випробування на мужність, витримку, перевірку
щирості патріотичних переконань, що й лягли в основу мистецьких робіт,
присвячених героїчній діяльності Українських січових стрільців.

Із постанням і функціонуванням східногалицьких молодіжних органі;
зацій ("Пласту", "Соколів", "Січових Стрільців"), національно настроєна
українська молодь, об'єднана ідейно;патріотичними переконаннями, із
початком Першої світової війни була готова до вступу у військовий
корпус добровольців при Українській управі, яка отримала назву
Українські січові стрільці (УСС). Легіон УСС був не тільки воєнізованим
угрупованням, його визначально важливим чинником стала ідейно;
культурна, духовна діяльність. Завдяки інтенсивній роботі "Пресової
Кватири", довкола якої гуртувалася передова творча молодь, маємо доку;
ментальні, образотворчі (живопис, рисунок, світлини), літературні,
публіцистичні, пісенні пам'ятки, що правдиво висвітлюють історію
діяльності усусусів у період 1914 – 1920;х років. У часи військових дій
подібні документально;образотворчі твори експонувалися на мистецьких
виставках, викликали жвавий інтерес, а головне – пропагували надзви;
чайно важливу тоді ідею національно;патріотичного виховання. 

Під час Першої світової війни – 1916 року у Відні в дерев'яному па;
вільйоні, виготовленому в "гуцульському стилі", за ініціативою професо;
ра, члена та скарбника Центральної управи Українських січових стрільців

Часопис “Бомба”. Українські січові стрільці: типи в рисунках та
малюнках. 1917 р.
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Івана Боберського (1873 – 1947)
відбулася виставка, присвячена
"Ukrainische Legion" (Українсь;
кому легіону), на якій глядачеві
було запропоновано репортер;
сько;документальні матеріали
про діяльність легіону в 1914 –
1916 роках. Протягом всього часу
експонування виставки професор
Боберський був "екскурсоводом"
по експозиції, та з великим енту;
зіазмом розповідав про "Україн;
ський легіон", про події, які відбу;
валися у той час1.

Після віденського успіху та
підвищеного інтересу до цієї теми
Іван Боберський зініціював ви;
ставку усусусів 1.09. – 1.11.1918
року у Національному музеї у
Львові2, яка стала знаковою і
вагомою подією у національно;
культурному житті галичан саме
тому, що художники, безпосе;
редні учасники Визвольних зма;
гань, готували експозицію, брали
активну участь у всіх організаційних та виставкових питаннях. 

Експозиція виставки була побудована у такий спосіб, щоб максималь;
но правдиво показати участь усусусів у Першій світовій війні, надто у
мистецтві фотографії: велика кількість світлин, які представляли життя
Січового стрілецтва 1911 – 1914 років, були експоновані кількісно най;
повніше. Вагомим історичним фотоматеріалом стали світлини із
фрагментами бойових дій у Карпатах 1914 року, над Дністром 1915 року,
Золотою Липою та Диких Ланах 1916 року, під Конюхами 1917 року
тощо. Окрему образотворчу сторінку експозиції становила галерея
живописних творів художників;усусусів: Івана Іванця, Осипа Куриласа,
Юрія Назарука, Юліана Буцманюка; портретів активних учасників
стрілецького руху, зокрема, жіноцтва – О. Степанів, С. Галечківни,
Г. Дмитреківни та інших; батальні сцени Леоніда Перфецького та Івана
Іванця, графічні малюнки Лева Ґеца – творця славного альбому
"Українські Січові Стрільці"; стрілецькі друковані матеріали й часописи
"Самоохотник", "Бомба", "Самопал", "Червона калина". Жанрово;карика;
турними ілюстраціями Осипа Сорохтея та Михайла Гаврилка і поштови;
ми листівками Юліана Буцманюка до огляду було пропоновано

Лев Ґец. Похоронна пісня.
Антологія стрілецької

творчості. 1917 р. Рисунок
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повсякденне життя військових.
Справжньою окрасою виставки
став гаптований золотом прапор
Стрілецтва із зображенням св.
Михаїла (автор проекту І. Іва;
нець), освячений 1917 року митро;
политом Андреєм Шептицьким.
Не менш цінним експонатом був
зошит відгуків – "Записник" із
нотатками;споминами відвідува;
чів виставки усусусів, в якому під
час роботи експозиції професор
Боберський фіксував свої вражен;
ня від підготовки та проведення
виставки, а головне  – в ньому уже
під час огляду виставки "…гості
записували свої замітки і оцін;
ки…"3 Своїми думками поділився і
Антін Лотоцький (1881 – 1949),
письменник, педагог, багатолітній
учитель гімназії у Рогатині (Івано;
Франківщина): "Виходимо з ви;
ставки. Дивне вражіння, дивне
почування огортає нас. Невеликий

відділ повних запалу, повних любови до рідного народу молодих людей,
перед чотирма роками перший підніс прапор у боротьбі за Вільну
Україну, перший кинув діловий клич у світ. […] Українські Січові
Стрільці можуть бути горді на свій почин, який вони позначили
крівавими жертвами й тут на боєвищі, й там у столиці матері городів
України…"4

Виставка усусусів своїм задумом та побудовою експозиції максималь;
но правдиво передавала творче переосмислення художниками трагічних
подій війни, відображала пережиті емоції, констатувала перемоги, опису;
вала глибокі переживання: портрети, батальні сцени, фотоматеріали були
документально;мистецькими пам'ятками короткого героїчного буття
Українських січових стрільців, представленого безпосередніми учасника;
ми згаданих подій.

По закінченню виставки основна частина робіт залишилася у фондо;
вій збірці музею для того, щоб у майбутньому стати окремим розділом
експозиції із найповнішим та найправдивішим показом "воскреслих тра;
дицій українського війська", продемонструвати жах, пережитий
українською мистецькою елітою у нерівній, але знаковій визвольній
боротьбі за незалежність Батьківщини. Виставка усусусів мала великий

Лев Ґец. З огню. 
Антологія стрілецької

творчості. 1917 р. Рисунок
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суспільно;політичний резонанс в українській громаді: про неї згадували в
пресі, реклама у вигляді запрошення ("1914 – УСС – 1934 вистава істо;
ричних пам'яток стрілецтва…") друкувалася в україномовних виданнях,
їй давали оцінку відомі критики мистецтва: "Без сумніву позамистецькі
тенденції присвячували такій імпрезі… «Пресової Кватири» УСС,
улаштованій зразу у Відні, а в вересні 1918 р. перенесеній до саль Націо;
нального музею у Львові. А все;таки виставка, якої завданням було утри;
валити стрілецьку славу, позволила галицькій публіці познайомитися з
тією «Артистичною Горсткою», що то серед воєнної завірюхи пробувала
хоч би контрабандою актуалізувати свої мистецькі інтереси. Буцманюк,
Ґец, Іванець, Курилас і Назарук запродукували тут свою воєнщину"5. 

Наприкінці 1934 року в Національному музеї у Львові відбулася друга
виставка під назвою: "УСС 1914 – 1934 рр.", яка присвячувалася 20;й річ;
ниці створення УСС. У трьох залах музею та сходовій клітці було розмі;
щено 348 експонатів, зокрема: олійний живопис (портрети, батальні сце;
ни); велику кількість світлин; одяг, зброю, бойові відзнаки, особисті речі
січовиків. Це була велика, змістовно скомпонована експозиція, присвяче;
на Українському січовому стрілецтву, що стала демонстрацією окремого
"ориґінального царства української культури", створеного мистецькою
молоддю, вимушеною тимчасово займатися військовою справою. 

Після закінчення експозиційного терміну в Національному музеї 305
предметів, де 2/3 належало до музейних збірок (залишені із попередньої
виставки 1918 р.), повинні були зберігатися у фондових збірках і, в

Юрій Крайківський. Знак Артистичної горстки. 
1916 р. Листівка
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перспективному баченні дирекції, "…має бути уладжена постійна
виставка мистецьких і річевих пам'яток цієї доби галицько;українського
життя в одній із саль старого будинку"6. Та у зв'язку із підвищеним
інтересом до представленого змістовного й вартісного історико;
мистецького матеріалу було прийнято рішення влаштувати "пересувну"
виставку по галицьких містах. Задумом організаторів мистецької акції
було: на пропонованому експозиційно;виставковому матеріалі правдиво
розповісти про діяльність усусусів. Проект носив популяризаційний та
виховний характер, а відповідальну місію організації супроводу по містах
Галичини взяв на себе Іван Іванець.

Навесні 1935 року із Станіславова (Івано;Франківська) виставку
усусусів перевозили почергово: до Коломиї (квітень 1935), де організа;
ційний комітет постановив, що " … ціллю вистави є … проведення система;
тичної праці по збиранню пам'яток до історії визвольної боротьби"7;
пізніше – до Тернополя (травень 1936 р.), там "…вистава мала дуже
гарний моральний успіх. Ґро (більшість. – І.Г.) відвідувачів – то селяни з
ріжних повітів Поділля, а найбільше із сіл Соложених над Стрипою, де
відбувалися найбільші бої УСС. Досі, себто за 8 днів, звиділо Виставу
1160 осіб" (з листа до І.Свєнціцького 25.05.1936)8. Після закриття експо;
зиції в Тернополі до фондів Національного музею організатори терно;
пільської виставки передали скриню, різьблену артистом;січовиком
Миколою Цимбрилою, яка тривалий час зберігалася у родині Кошового

Іван Іванець. Незнаний стрілець. 1929 р.
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усусусівця Никифора Гірняка (доля цього експоната невідома).
Після повернення до Національного музею у Львові експонати із

виставок усусусів довгі роки зберігалися у фондосховищах установи. 
1952 року, під час знищення "Спецфонду" із Національного музею у

Львові, де знаходилися, як вважали радянські можновладці, "…націо;
налістичні твори (портрети січових стрільців, діячів уніатської церкви,
невисокоякісні портрети австрійського двору), твори художників, що
втекли з гітлерівцями, художників, засуджених як буржуазних націоналі;
стів"9, у музейній збірці залишилось дуже мало експонатів, присвячених
темі Українського стрілецтва. Варварським, ганебним способом були
знищені практично всі речі, пов'язані з усусусами. Першими у переліку
стояли твори, що зображали історію УСС: живопис та графіка Івана
Іванця, Осипа Куриласа, Олени Кульчицької, Лева Ґеца, Леоніда
Перфецького, Юліана Буцманюка та інші.

Величезна художня спадщина Івана Іванця, яка зберігалася у фондах
Національного музею (більше 700 творів), була безжально спалена.
І. Іванець – активний усусусівець: спочатку чотар 3;ї сотні, пізніше –
командир відділу протигазової сотні; співорганізатор та великий енту;
зіаст діяльності Пресової Кватири, фоторепортер, учасник музичного
гуртка. Твори засновника Пресової Кватири, відомого художника;мону;

Юліан Буцманюк. До бою. 1918 р. Листівка



менталіста Юліана Буцманюка, стипендіата митрополита Андрея Шеп;
тицького, великого прихильника Національного музею у Львові, який
також був учасником усусусівського руху та виставок, присвячених
Українським січовим стрільцям, на сьогоднішній день теж вважаються
втраченими. Портрети діячів УСС, мальовані Ю. Буцманюкам, були спа;
лені разом із живописною та графічною спадщиною Л. Ґеца. Виразні,
сповнені емоцій роботи О. Куриласа, А. Перфецького, М. Бутовича,
П. Ковжуна та багатьох інших, мали б стати достовірними, правдивими
мистецькими сюжетами до історії українського війська першої третини
ХХ століття. 

Та дещо із вартісних робіт усусівського періоду вдалося зберегти:
малою частиною у Національному музеї та інших музеях (переважно на
територіях західних областей), в архівах, у приватних колекціях. 

На сьогоднішній день історики й документалісти присвятили достат;
ню кількість матеріалів висвітленню подій 1914 – 1920 років. Мистець;
кий альбом "УСС – Українські Січові Стрільці у боях та міжчассі" (Львів
– Київ, 2007) став "першою ластівкою" в оприлюдненні мистецької
спадщини усусусів у роки Першої світової війни та Визвольних змагань.
Маємо надію, що майбутні неупереджені дослідження історії Україн;
ського січового стрілецтва дадуть вичерпні відповіді на головні запи;
тання: яке місце посіли січові стрільці в історії становлення Української
Держави у перші десятиліття ХХ століття. Вивчаючи та переглядаючи
збережені матеріали, із певністю констатуємо, що усусуси зберегли і
продовжили національну традицію українського війська, залишили по
собі величний духовний спадок в образотворчому мистецтві, музиці,
літературі, а своєю діяльністю підтвердили величну назву, яку отримали
ще на початку ХХ століття – Лицарі нації.
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МУЗЕЙНІ НОВИНИ

4 – 5 жовтня 2012 року у м. Севастополі у конференц;залі Центральної
воєнної туристичної бази "Севастополь" відбулася Міжнародна наукова
військово;історична конференція «"Холодна війна": історія та уроки
(1946 – 1991)». Організаторами конференції виступили Міністерство
оборони України, Національний військово;історичний музей України,
Військово;морський музей України та Військово;морський музейний
комплекс "Балаклава".

Метою конференції було розповісти про "холодну війну" як явище
міжнародного суспільного життя другої половини ХХ століття. Дослідни;
ки висвітлили питання, що стосувалися сутності, змісту, періодизації та
етапів "холодної війни", причин і наслідків воєнно;політичного протисто;
яння, воєнних конфліктів та бойових дій, історії озброєння і техніки. 

У заході взяли участь близько 100 провідних істориків, представників
науково;дослідних, навчальних та культурно;просвітницьких закладів. 

Відкрив конференцію директор Департаменту соціальної та гумані;
тарної політики Міністерства оборони України, доктор політичних наук,
кандидат економічних наук, професор Борис Андресюк. За матеріалами
конференції видано збірник, який стане важливим джерелом інформації і
поштовхом для майбутніх досліджень науковців.

4 жовтня 2012 року у філії Національного військово;історичного му;
зею України – Військово;морському музейному комплексі "Балаклава"
(м. Севастополь) у рамках проведення Міжнародної наукової військово;
історичної конференції «"Холодна війна": історія та уроки (1946 – 1991)»
відкрилася фотовиставка «"Холодна війна". Коротка історія розділеного
світу». Фотовиставку підготувало Відділення Інституту національної
пам'яті Польщі (ІНПП) у Варшаві. 

Автори проекту – польські науковці Павел Сасанка та Славомір Стем;
пень. Виставка відбиває європейський погляд на події "холодної війни".
Для її створення використано світлини з архівів Інституту національної
пам'яті Польщі, Архіву нових актів Польщі, найвідоміших фотоагенцій
світу.
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На відкритті фотовистав/
ки «”Холодна війна”. Ко/
ротка історія розділеного
світу» у філії Національно/
го військово/історичного
музею України – Військо/
во/морському музейному
комплексі “Балаклава”
(м. Севастополь).
4 жовтня 2012 р.
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