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Старожитності козацької доби
Чернігівського історичного музею
в збірці Національного музею історії України
Олена Шевченко
Анотація

УДК 069:623.4

В статті розглянуто питання поповнення зібрання зброї Національного музею історії України у післявоєнний період зразками озброєння, що походять з Чернігівського історичного музею ім. В.Тарновського.
Ключові слова: Національний музей історії України, Чернігівський історичний музей Тарновського,
зібрання зброї.

Аbstract

Olena Shevchenko

UDC 069:623.4

Antiquities of the Cossack PERIOD of the Chernihiv HistorICAL Museum
in the collection of the National Museum of History of UkrainE
The article deals with the issue of recovering the weapons collection of the National Museum of History of
Ukraine in the postwar period at the expense of weapons, originally kept in the Chernihiv Historical Museum.
Keywords: National Museum of History of Ukraine, Chernihiv Historical Museum, collection of historical
weapons.

Історії формування багатьох музейних колекцій у значній мірі пов’язані
з особистостями колекціонерів та меценатів певного історичного проміжку часу. Не становить виняток і Національний музей історії України (далі
– НМІУ). Формування його колекцій, розпочате наприкінці ХІХ ст., переплетено з історіями життя і діяльності таких відомих державних та громадських діячів, археологів, колекціонерів, меценатів як М. Ф. Біляшівський
(1867-1926), В. Б. Антонович (1834-1908), Б. І. Ханенко (1849-1917), В. В. Браницький (1826-1884), Д. С. Федоров (1855-1908). У подальшому музейні колекції поповнювались завдяки закупівлям, даруванням, а в останні роки
– передачам від правоохоронних органів. Ще одним джерелом поповнення колекцій НМІУ з другої половини 1940-х до середини 1950-х років була передача предметів з інших музеїв України. Такими «передачами» тоталітарна система радянського управління, яка керувала музеями на свій
розсуд, намагалася посилити пріоритетні на погляд міністерства культури СРСР музейні колекції за рахунок інших. Не останню роль у рішеннях
про передачу експонатів грали жахливі втрати колекцій у роки Другої світової війни. Так збірка зброї Київського Державного історичного музею
поповнилась частиною зібрань Львівського історичного музею, Львівсько-
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Рис. 1. Булава
з інвентарним
номером З-1647
з колекції НМІУ.
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го музею народного мистецтва, Ленінградського музею артилерії, музеїв Бахчисараю, Тульчина, Херсону. Певна кількість історичних раритетів надійшла
з Чернігівського історичного музею.
Предмети з Чернігівського історичного музею
імені В.В.Тарновського надійшли у 1952 році. Комплекс речей, який включав тридцять чотири музейні предмети, згодом був записаний до фондових
колекцій НМІУ. Двадцять шість предметів – записані до зібрань тканини та рукописних документів, сім предметів до фондового зібрання зброї, з
якого згодом один предмет переданий до Переяслав-Хмельницького заповідника, ще один переданий до фондової колекції предметів з вмістом дорогоцінних металів1.
Мета даної статті – представити предмети військового спорядження, що записані до інвентарної книги фондової групи «Зброя» і є окрасою музейного зібрання зброї.
Звернемо увагу на два цікавих предмета, що привертають увагу не тільки оздобленням, а й своїм історичним значенням.
«Булава гетманская XVII ст. голова серебряная, позолоченная, рукоять обтянута змеиной кожей и отделана серебром с позолотой, выбивной работы; И-4519
(инв. номер)»; «Пернач полковничий XVII ст. серебряный головка из 6 ажурных перьев, позолоченная,
ручка деревянная, в начале и в конце отделана серебром з позолотой. Отделка украшена растительным орнаментом (знак отличия полковника) И-4530
(инв. номер)»2.
За каталогом 1898 р. у колекції В.В.Тарновського
нараховувалось чотири булави та дванадцять перначів, які увійшли до зібрання Музею українських старожитностей ім. В.Тарновського, відкритого у Чернігові в 1902 р. В 1919 р. ця збірка зазнала втрат – було
викрадено 10 клейнодів, а в 1952 р. для поповнення
колекції інших музеїв (в тому числі НМІУ) було передано ще три предмети3. Два з цих предметів запи-
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сані в інвентарну книгу зброї Національного музею
історії України.
Булава XVІI ст. з інвентарним номером З–1647
(Рис. 1) має голівку круглої форми, звужену у нижній
частині у шийку. Поверхня прикрашена рельєфним
рослинним орнаментом на канферному тлі і розділена гладенькими поясками на ромби. Поверхня кожного ромба по центру доповнена глухим кастом зі
вставкою блакитного кольору. До верхньої частини
голівки закріплена плоска пластина з високим глухим кастом, в який вправлена прозора вставка. Рукоять кругла в діаметрі, дерев’яна, обтягнута шкірою
ската та доповнена фігурними, ажурними металевими обоймицями4.
Сьогодні ця булава має вишуканий вигляд, хоча
ще двадцять років тому мала значні пошкодження:
голівка була деформована, зі значними втратами та
наскрізними тріщинами, всі вставки були втрачені.
І лише завдяки кропіткій роботі художників-реставраторів з металу, зокрема В.М. Голуба, вона була відновлена, набувши конструктивної та художньої цілісності.
Пернач полковничий XVІI ст. (інв. №З-689) має
шість ажурних пер, золочений (Рис. 2). Руків’я дерев’яне, по краях оправлене металевими обоймицями з гравірованим рослинним орнаментом. На жаль,
пернач має пошкодження – втрачено два пера, деформація, тріщини та розломи рукояті5.
Булава – ударна зброя, яка отримала широке розповсюдження в багатьох країнах у XIII-XVII ст., але
поступово втратила бойове значення, перетворившись у символ військової влади. До ХІХ ст. булава
слугувала символом влади та достоїнства турецького паші, польських та українських гетьманів, а ще у
ХХ ст. слугувала відзнакою Маршалів Польщі.
Пернач – різновид буздихана, розповсюджений в
Європі в часи Великого переселення народів, відомий в Азії (Китай) та Західній Європі (Франція), куди потрапив в часи хрестових походів. У подальшому

Рис. 2. Пернач
з інвентарним
номером З-689
з колекції НМІУ.
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використовувався турками, татарами, у яких в XVII ст. був запозичений запорізькими козаками, які використовували перначі не тільки як
зброю, але і як відзнаку старшини6.
Від XVIIІ ст. булави та перначі
цілком перетворились на символ
влади та ознаку високого соціального та політичного статусу власника,
ставши конструктивно несумісними з бойовим використанням. Такі церемонійні зразки XVIIІ-ХІХ ст.
мають держаки значно довші від бойових, великі, декоративні, порожні всередині яблука з дорогоцінних
металів та вишуканий високовартісний декор. Окремі зразки позначали особистою гербовою символікою
власника, яку зазвичай розміщуваРис. 3. Порохівниця з інвентарним
ли на металевих деталях торцевої
номером З-690 з колекції НМІУ.
частини держака7.
В колекції зброї НМІУ зберігаються також три порохівниці.
Порохівниці – ємність різноманітної форми для зберігання та перенесення невеликої кількості пороху. В горловині зазвичай наявна мірка для
дозування пороху. Виготовлялась з рогу, шкіри, дерева, міді, срібла. Порохівниця була необхідним атрибутом у спорядженні стрільців, мушкетерів, козаків, мисливців, що використовували шомпольні рушниці. З введенням в ХІХ ст. унітарного патрону необхідність в порохівницях відпала.
Порохівниця для мілкого затравочного пороху називалась натрускою8.
Під інвентарним номером З-690 записано – «козацька порохівниця
XVII ст. з висушеного тваринного пузиря, зшитого з одного боку. Форма
груші з довгою шийкою, що має виступ на зшитому боці. На кінці горла
залізна трубка, половина якої вставлена всередину»9 (Рис. 3).
Порохівниця – натруска XVII ст. (З-691), дерев’яна, круглої форми, сплюснута, з циліндричним отвором, який покритий фігурною платівкою. Поверхня порохівниці прикрашена різним орнаментом у вигляді стилізованої
розетки, в центрі від якої відходять на довгих стеблах квітки. Композиція
замкнута пояском з вирізним геометричним орнаментом, який підкреслений подвійною лінією.
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Третя натруска для пороху З-693 виготовлена з тваринного рогу, сплюснута, орнаментована вирізним рослинним орнаментом. Верхній край
розширений, оздоблений вирізними орнаментованими пластинками.
Верхній отвір закритий кришкою, зробленою з рогу. В центрі кришки
закріплено мідне кільце. В загострений кінець рогу вставлена невеличка трубка з олова10.
Ще один предмет з Чернігівського історичного музею, записаний до інвентарної книги «Зброя» – келеп сотницький XVII ст. З-692. Має форму молоточка, один кінець якого потовщений. Протилежний кінець звужується
у «вістря». Бічні поверхні келепа доповнені ледь помітною золоченою насічкою у вигляді рослинного орнаменту11.
Келеп або чекан – різновид бойового кавалерійського молота-топірця із вузьким недовгим лезом. Келеп насаджувався на короткий держак і
зазвичай кріпився до передньої луки сідла або на поясі. Чекан був зброєю, що поєднувала високу пробивну здатність з гарною досяжністю і невеликою вагою. Сокири, чекани та келепи були важливими елементами
озброєння козаків XVII ст. Згодом, після появи кавалерійських пістолетів,

Рис. 4. Мортира-віватівка з інвентарним номером З-695 з колекції НМІУ.
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бойові молоти втратили своє призначення як зброї та вийшли із вжитку
у кінці XVII ст.12
Ще один предмет, що походить з Чернігівського історичного музею та
переданий в цьому комплексі предметів, має інвентарний номер З-695 –
мортира-віватівка (салютівка) XVIІI ст., що має форму масивної вази чи горщика, круглого в діаметрі, опуклого в центральній частині – з масивним
дисковидним дном (Рис. 4). Салютівка має звужену горловину та розширюється до краю в круглий отвір. У нижній частині, біля дна, має отвір
для запалювання13.
Завершуючи огляд представлених предметів, хотілося б відмітити, що
всі зазначені старожитності відносяться до періоду козацької доби, і є своєрідними символами епохи зародження та становлення української нації.
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