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шАшКИ МАйСТРА ОСМАНА ОМАРОВА ІЗ КОлЕКЦІЇ 
НАЦІОНАльНОгО МУЗЕЮ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

ВолоДимир ШеВченко

Анотація	 	 УДК	(477)069(1-4)623.4

Зброєзнавче дослідження присвячене унікальним зразкам холодної зброї кавказького регіону. У ко-
лекції Національного музею історії України зберігаються два зразки шашок, виготовлених у Влади-
кавказькій майстерні Османа Омарова наприкінці 19 – початку 20 ст. Метою дослідження є введен-
ня до наукового обігу даних про вищевказані зразки зброї із українських музейних фондів. З метою 
повного розкриття поставленої проблеми застосовано загальноописовий та порівняльно-історичний 
методи історичного дослідження. У статті детально описано особливості зброї, технологічні деталі та 
елементи оздоблення. Окрему частину присвячено висвітленню історії використання зброї, біогра-
фічним даним її власників у різний період.

Ключові слова: шашка, Кавказ, Осман Омаров, НМІУ, зброєзнавство.

Аbstract	 Volodymyr Shevchenko	 UDC	(477)069(1-4)623.4

shashka of osMan oMaroV in thE CollECtion  
of thE national MUsEUM of history of UkrainE

The article is devoted to the unique weapon artefacts in the collection of the National museum of history 
of Ukraine. Two Caucasian shashka’s produced at the Osman Omarov workshop in Vladikavkaz in the 
late 19- early 20th century is an object of this research. The aim of this article is to study the features of 
this weapon, the history of its production and the biographies of their owners. To cooperate with all of this 
problems the necessary methodology of historical research was used. The first part is devoted to describing 
of the artefacts. All of their details, features of decoration and military conditions are included. The second 
part reveals a short biographical researches of the former owners and the ways how shashka’s came into 
museum collection. One shashka was a family relic and passed from generation to generation as a legacy. 
And finally in the middle of 20th century museum bought it. About the second shashka more information 
was available. The owner of this weapon was a comissar in Bolshevik army during the revolution of 1917-
1921 and fought against the Ukrainian army and rebels. Than he became the member of the secret military 
expedition of Soviet troops to Afghanistan in 1929. He sold his shashka to the museum in 1959. He was 
retired at that time. And the last part of this article is about Osman Omarov and his workshop in Vladikavkaz. 
This is about the armourer himself and the history of his little but very popular factory.
The article is intended for scholars and all interested persons.

Keywords: shashka, Osman Omarov, Caucasus, National Museum of History of Ukraine, weaponology. 

У зібранні зброї Національного музею історії України (далі – НМІУ) збе-
рігається колекція кавказької зброї ХІХ – поч. ХХ ст. Бойові та декоративні 
зразки цього регіону славляться своїм унікальним оздобленням та практич-
ною функціональністю. Протягом першої половини ХІХ ст., до завершен-
ня Кавказької війни (1817-1864), місцева холодна зброя, передусім шашки 
та кинджали, виготовлялась винятково для військових потреб населення 
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Кавказу. Цей військовий конфлікт сприяв посиленій інтеграції традицій 
використання і застосування різних видів озброєння на Північному Кав-
казі. Спочатку Терське та Кубанське козачі війська переймають шашки та 
кинджали кавказького типу та використовують їх у своєму традиційному 
військовому костюмі. Наприкінці ХІХ ст., із часу офіційного закріплення 
за деякими козачими підрозділами Російської імперії даних зразків зброї, 
починається промислове виробництво на державних заводах типових ша-
шок та кинджалів. Вже на початку ХХ ст. окремі регулярні кавалерійські 
частини російської імператорської армії також отримують на озброєння 
шашки, як основну холодну зброю.

Серед зразків кавказької зброї у фондах НМІУ збергіаються дві шашки, 
котрі потрапили до музею різними шляхами, проте мають спільне похо-
дження.

Шашка з інвентарним номером З-1310 (Рис. 1), кінця ХІХ – поч. ХХ ст. 
Клинок незначної кривизни, однолезовий, тридольний – 2 вузьких до-
ли від руків’я вздовж обуха та 1 широкий центральний. Загальна довжи-
на шашки з руків’ям – 94 см1. Біля п’яти клинок прикрашений травленим 
рослинним орнаментом. З одного боку – в середині рослинного орнамен-
ту – травлений напис «Османъ», нижче, біля леза – напис «Османъ», на-
несений шляхом глибокого гравірування (Рис. 2). З другого боку клинка 
– серед травленого рослинного орнаменту зображення орла. Руків’я шаш-
ки дерев’яне, роздвоєне, оздоблене сріблом (700-ї проби)2, прикрашене 
карбованим рослинним черненим орнаментом, та доповнене фігурними 
поясками. Піхви дерев’яні, покриті чорною лакованою шкірою. Склада-
ються з устя, наконечника, двох фігурних обоймиць з опуклими серцеви-
нами. Одна з них доповнена фігурними платівками та рухливим кільцем 
для підвішування. На усті з внутрішнього боку статична скоба для підві-
шування. Елементи піхов прикрашені сріблом, чеканним, гравірованим 
та черненим рослинним орнаментом (Рис. 3). Клинок та піхви у задовіль-
ному стані, хоча й потребують незначної реставрації.

Музей придбав зброю за 50 карбованців (невелику суму у реаліях 1959 р.) 
у киянина Кукліна Михайла Федоровича, котрий проживав на вулиці Ен-
гельса (суч. Лютеранська) №26/17 3. Акт прийому до фондів музею підпи-
саний 7 грудня 1959 р.4 У заяві до закупівельної комісії музею Михайло Фе-
дорович коротко описав історію цієї зброї. Дідусь Кукліна отримав шашку 
у подарунок від свого батька – Кухлі Саливона Юрійовича у 1845 р.(!) Ос-
танній, тобто прадід Михайла Федоровича, проживав у селі Біляївка «на 
Запоріжжі», був командиром сотні козаків. Шашка передавалась кожному 
наступному старшому сину в родині Кухлей, а пізніше – Кукліним5. Дане 
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пояснення для закупівельної комісії музею 
складно оцінити щодо історичної достовір-
ності, адже майже кожен наведений факт 
у цій заяві можна піддати сумніву. Оскіль-
ки орієнтовна дата виробництва шашки – 
кін. ХІХ – поч. ХХ ст., легенда про передачу 
у спадок із покоління у покоління виглядає 
непереконливо. 

У музейній документації шашка З-1306, 
також не має точного датування (Рис. 4). 
За всіма ознаками це – кінець ХІХ – поч. ХХ 
століття. Загальна довжина – 90 см, клинка – 
74 см, піхов – 78 см6. Клинок незначної кри-
визни, однолезий, двудольний, з обухом. 
Біля п’яти із зовнішнього боку – клинок 
прикрашений травленим рослинним орна-
ментом і повздовжнім травленим написом 
всередині орнаменту – «Османъ». Під цим 
написом, біля леза, методом глибокого гра-
вірування вдруге нанесено «Османъ». Гра-
вірований напис з двох боків оточений гра-
вірованими фігурами орлів (з головами 
оберненими вправо) (Рис. 5). З іншого бо-
ку клинок також оздоблений травленим 
рослинним орнаментом та перпендику-
лярним по відношенню до клинка травле-
ним написом «Османъ». Руків’я оздобле-
не чеканним, гравірованим та черненим 
сріблом (875 проби)7 (Рис. 6), апробовано 
1990 р.8 Наверш монолітний, дерев’яний. 
Піхви покриті чорною шкірою, склада-
ються із устя, однієї обоймиці та наконеч-
ника. Всі елементи піхов прикрашені срі-
блом, оздоблені чеканним, гравірованим та 
черненим рослинним орнаментом (Рис. 7). 
На усті з внутрішнього боку статична ско-
ба для підвішування. На скобу невідомим 
гострим предметом нанесено шість кири-
личних літер «АНГЛЧН» (Рис. 8). На обо-

Рис. 1. Шашка з інвентарним 
номером З-1310 з колекції НМІУ.
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ймиці закріплене рухоме кільце для підвішування. Загальний стан арте-
факту задовільний.

Шашка також була придбана у приватної особи – Новосельцева Кор-
нелія Опанасовича. Надійшла на зберігання до музею 2 квітня 1959 р.9 На 
відміну від попереднього зразка, шашку було придбано за 100 крб., оче-
видно, зважаючи на її кращий стан збереження та підтверджену реальну 
історію експонату. Зброя стала частиною комплексу речей, котрі Корне-
лій Опанасович продав музеєві. Окрім шашки закуплено бурку козачу пов-
стяну за 300 крб., смушкову шапку-кубанку – 50 крб. та срібний іменний 
портсигар – також 50 крб. Полупанова І. М., науковий співробітник НМІУ, 
встановила історичний факт участі Корнелія Опанасовича у революцій-
них подіях 1917-1921 рр. у складі корпусу червоного козацтва. Пізніше ве-
теран проживав у селищі Кучино Балашихінського району Московської 
області. У заяві до директора НМІУ зазначено, що разом із вказаними ре-
чами передається комплект світлин 7-го червоно-козачого полку 2-ї чер-
воно-козачої дивізії, де безпосередньо служив Новосельцев10 (Рис. 9). Він 
займав помітну посаду військового комісара у полку. У лавах так званого 
червоного козацтва перебував у 1920-1924 рр.11

Рис. 2. Травлений та гравійований написи «Османъ» на клинку шашки з інвентарним 
номером З-1310 з колекції НМІУ.

Рис. 3. Рослинний орнамент на піхвах шашки з інвентарним номером З-1310  
з колекції НМІУ.
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За даними офіційної біографії Новосельцев 
народився у 1891 р. в с. Жуліно Смоленської 
губ. Після лютневої революції став членом РС-
ДРП(б). З січня 1918 р. вступив до більшовиць-
кої армії. Протягом всіх років служби займав 
лише політичні посади. У різний час перебу-
вав на Нарвському, Східному та Південному 
фронтах. У липні 1920 призначений військо-
вим комісаром 2-ї бригади 17-ї кавалерійської 
дивізії і разом з нею потрапив у склад 1-го кор-
пусу червоного козацтва. У різні часи був комі-
саром 8-го та 7-го Полтавського полків 2-ї Чер-
нігівської дивізії червоного козацтва12. Шашка 
потрапляє до Новосельцева у революційний 
період. Ймовірно, він отримав її як подарунок, 
нагороду або військовий трофей.

Новосельцев був достатньо відомою та не-
пересічною особою серед червоного козацтва. 
Він згадується у кількох мемуарах в пізніші ро-
ки у виключно позитивному ключі, як стійкий 
та переконаний партієць з бездоганним «про-
летарським» походженням. Ці спогади опи-
сують події польсько-радянської війни 1920-
1921 рр. та діяльність корпусу в Україні, на 
Київщині та Поділлі, у боротьбі з місцевими 
повстанськими силами13. Після завершення 
служби у корпусі червоного козацтва 1924 р. 
Новосельцев не полишив служби в армії. У 
1929 р. під керівництвом свого колишньо-
го командира корпусу – Віталія Примакова, 
Корнелій Новосельцев брав участь в авантю-
рі радянських військ в Афганістані з метою 
повернення на престол скинутого місцевого 
правителя Аманули-хана14. Переодягнений 
у афганський одяг диверсійний загін успіш-
но завершив операцію. Віталія Примакова ре-
пресували та розстріляли у 1937 р. Його рід-
ний син – Юрій Віталійович з часом зайнявся 
дослідженням біографії батька. Він активно 

Рис. 4. Шашка з інвентарним 
номером З-1306 з колекції 
НМІУ.
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зустрічався із друзями, знайомими, колегами батька та фіксував їхні спо-
гади. У 2006 р. у власному блозі він розмістив коротку статтю про Віталія 
Примакова, де, серед іншого, згадуються події 1929 р. – похід в Афганістан. 
Він зазначає, що зустрічався з учасником подій – Новосельцевим Корнелі-
єм Опанасовичем і записував його спогади. А також відзначає, що остан-
ній був автором мемуарів про боротьбу з басмачами в Середній Азії15. Утім 
серед опублікованих матеріалів нам таких спогадів віднайти не вдалося. 

Станом на 1962 р. Корнелій Новосельцев перебував на пенсії16.
Клинки із написами російською мовою на початку ХХ ст. в основному 

виготовлялися у зброярських майстернях Владикавказу. Тут діяли порів-
няно великі підприємства Гузуна Гузунова, Мудунова та Османа Омаро-
ва17. Два зразки шашок із колекції НМІУ походять зі зброярні останньо-
го. Осман Омаров народився у 1850 р.18 в селі Казикумух – центрі регіону 
Лакія. Поселення було відоме всьому Кавказу завдяки місцевим майстрам 
ювелірної та зброярської справи. Після завершення Кавказької війни та 
остаточного приєднання регіону до Російської імперії, місцеві ринки по-
чинають заповнюватися промисловими виробами з індустріальних цен-
трів метрополії. У зв’язку з цим, місцеві умільці зіткнулися із проблемою 
замовлень та збутом власної продукції. Остаточно місцевий економічний 
уклад, за даними очевидця, підірвало проведення у 70-х рр. ХІХ ст. заліз-
ниці з центральних губерній на Кавказ. Розпочалась масова інтервенція 
металевих виробів з підприємств Тули та Варшави19. Відтак у цей період 
розпочинається масовий відхід майстрів на сезонні роботи у великі міські 
центри по всьому Кавказу. Згідно статистики, на рубежі ХІХ-ХХ ст., з 262 

Рис. 5. Гравійований напис на клинку шашки з інвентарним номером З-1306  
з колекції НМІУ.
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майстрів срібної справи з Казикумуха на сезонні роботи відходило 237 осіб 
і лише 25 працювало на місці20. Одним із таких майстрів був Осман Ома-
ров. Йому вдалося закріпитися у Владикавказі та організувати власну май-
стреню, відмовившись таким чином від потреби сезонних відходів. За різ-
ними даними на початку ХХ ст. у зброярні працювало 15-20 майстрів та 
підмайстрів. Зафіксовано, що у 1900 р. підприємство складалося із цеху, де 
виготовлялись клинки, ювелірного цеху та магазину21. Сталь отримували з 
владикавказьких залізничних майстерень. У майстерні виготовляли шаш-
ки та кинджали для козачих військ, мисливську зброю. Приймали також 
замовлення на виконання оздоблювальних робіт із дорогоцінних матері-
алів. Шашки та кинджали Османа Омарова користувалися великою по-
пулярністю, тому ще за життя майстра його клейма часто фальшували22. 
Сам майстер помер у 1913 р. Утім, його майстерня продовжувала працю-
вати. Розквіт підприємства припав на період Першої світової війни у зв’яз-
ку зі значними військовими замовленнями. Підприємство розширилося 
до 70 робітників. У 1918 р. майстерня занепала та була розграбована23. На 
клинках використовувались три види написів: «Османъ», «Омаровъ» або 
«Османъ Омаровъ»24.

Артефакти НМІУ, як і всі роботи майстерні Османова, оздоблені харак-
терним лакським орнаментом. Дослідники поділяють етапи розвитку ці-
єї орнаментики на дві періоди: 1) роботи лакських майстрів у Казикумух-
ському окрузі Дагестану; 2) період від 70-х рр. ХІХ ст., коли розпочинається 
відхід майстрів у великі центри поза межами Дагестану. Особливістю зброї, 
виготовленої у другому періоді, на який і припадає виробництво шашок із 
колекції НМІУ, було поєднання лакського та кубачинського стилів орна-
ментики. У попередній період ці стилі майже не перетиналися, зберігаючи 

Рис. 6. Руків’я шашки (інв. № З-1306, колекція НМІУ), оздоблене чеканним, 
гравірованим та черненим сріблом. 
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автентичність. Проте, з початком відходу до міст, у деяких майстернях по-
чали працювати лакські, та кубачинські майстри а вже їхні підмайстри пе-
реймали техніки обох зброярів. У результаті наступне покоління майстрів 
стало носієм неповторного синтезу двох різних стилів. Визначна дослід-
ниця кавказької зброї Емма Аствацатурян вказує на поширення в означе-
ний період орнаментів курадар та мурх-накіч, котрі були споріднені з куба-
чинськими техніками25. Запропоновані у статті шашки оздоблені яскраво 
вираженим орнаментом курадар. Цей флористичний орнамент відзнача-
ється характерним заплетенням спіраллю і перехрещенням стебел, а ли-
стя обернене всередину. Орнамент виконувався глибоким гравіруванням 
із вкрапленнями чернених розеток та листя.

Шашки майстра Османа Омарова із колекції НМІУ можна вважати не 
лише досконалим зразком кавказької холодної зброї, але й визначним ви-
твором ювелірного та оздоблювального мистецтва. У дослідженні вдалося 
простежити особливості зброї, місце її виготовлення та умови виробництва. 
Віднайдено біографічні дані власників досліджуваних шашок. Потенці-
ал до подальших наукових пошуків може бути реалізований у руслі від-
найдення додаткових фактів у походженні та використанні обох шашок.
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