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ПІЗНьОСЕРЕДНьОВІчНИй мЕч 
З ПуТИВЛЯ

Про меч з дитинця літописного Путивля у збірці 
Путивльського краєзнавчого музею, виявлений 

під час розкопок О. В. Су  хобокова.

Ключові слова: доба пізнього українського середньовіччя, 
літописний Путивль, меч.

У 1980 р. під час розкопок дитинця літописного Путивля в 
ур. Го родок Лівобережною слов’яно-руською експедицією під ке рів-
ництвом О. В. Сухобокова був виявлений рідкісний меч (рис. 1: 1).  
Він знайдений на глибині 1,1 м у культурному шарі, датованому XVI 
– XVII ст. [13, с. 42–43; 14, с. 123–124]. У науковому звіті О. В. Су хобоков 
посилається на складність датування подібних знахідок через пошко-
дженість культурних нашарувань пізнішими перекопами і забудовою 
[13, с. 41], імовірно, маючи на думці з часом повернутися до її вивчен-
ня. Ця коротка фраза зі звіту стала підставою для проведення співро-
бітником Путивльського краєзнавчого музею І. С. Яловцем дослі-
дження зразка озброєння. Він поставив під сумнів приналежність 
меча до старожитностей XVI–XVII ст., що й зумовило необхідність 
пошуку аналогій у наукових працях зброєзнавців.

Корозованість і недостатнє розчищення леза ускладнюють визна-
чення хронологічних меж побутування меча та не дозволяють конста-
тувати наявність або відсутність на ньому клейма майстра. Цією 
причиною зумовлена і складність у визначені форми та ширини долу. 
Не сприяє датуванню меча й відсутність навершя та закінчення 
клинка [17, с. 266].

Зазначений вище автор наводить наступний опис артефакту: 
«Меч двосічний, загальною довжиною 71 см, довжина клинка 61 см, 
він частково обламаний, навершя втрачене. Ширина хрестовини – 
19 см, висота – 9 см. Ширина леза біля хрестовини – 4,5 см, біля 
обламаного кінця – 3 см» [17, с. 265]. У процесі дослідження І. С. Яло-
вець активно шукає аналогії знахідці.

Критерієм для пошуку аналогій дослідник обирає перехрестя 
(слід визнати – досить незвичне). Повністю тотожнього до путивль-
ського аналога відшукано не було, однак серед прибалтійських мате-
ріалів молодий учений знайшов тип меча, на його думку, доволі 
наближений – Дюсюкішкський, представлений двосічними клинка-
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Рис.1. Путивль, м. Меч. Розкопки О. В. Сухобокова, 1980 р. 
Рис. С. Росинського, з архіву О. В. Су  хобокова (1). 

Меч з промальованим долом. Рис. Т. Менчинської (2).

ми довжиною 84,0–104,5 см, шириною 4,8 см та з довгими, дуже піді-
гнутими вниз перехрестями [17, с. 266].

Результатом дослідження І. С. Яловця стало датування меча з 
Путивльського музею ХІІІ ст. та віднесення його до Дюсюкішкського 
типу  [17, с. 267]. Ще один дослідник старожитностей післямонголь-
ського часу, В. В. Приймак, визначив час побутування меча вже 
XIV ст. [12, с. 59, рис. 48 Б].   

Зацікавившись цією знахідкою, автор вирішив здійснити власну 
спробу студіювання артефакту та його культурно-історичного контекс-
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ту. Однак, на відміну від попередників, вирішено було сконцентрувати 
увагу не на формальних ознаках, а на функціональних. В якості фор-
малізуючого репера було вирішено покластися на типологію професо-
ра Е. Окшотта, а індикативного – конструктивні особливості клинка. 
Класифікація Е. Окшотта  (із локальними застереженнями регіональ-
них фахівців), як принципово-засадна, на думку автора, є оптималь-
ною в данному випадку, хоча й не ідеальною, особливо з точки зору 
специфіки регіону. Так, польський фахівець М. Глосек застерігає: 
«Мечі з Середньої Європи не завжди знаходять відповідники у типоло-
гії Е. Окшотта, і це тому, що автор, створюючи свою класифікацію, 
спирався на матеріали Західної Європи» [19, s. 11–12], однак, попри це, 
він усе ж вважав її найбільш зручною та «функціональною» [19, s. 26]. 
До цієї ж думки схиляється білоруський дослідник Ю. Бохан, вважаю-
чи, що типологія, розроблена ангійським зброєзнавцем Евартом 
Окшоттом, з доповненнями польського археолога та військового істо-
рика Маріана Глосека, найбільш придатна і для класифікації мечів 
Великого князівства Литовського [3, с. 9].

Типологія Е. Окшотта зручна тим, що окремо виділяються типи 
клинків, оголів’я (навершя) та хрестовини (гарди). Така диференці-
йована класифікація є важливою з кількох причин. Насамперед, 
треба відзначити те, що зв’язок клинка меча з гардою та оголів’ям не 
є нероздільним, тобто, да старого клинка могли допасувати новий 
ефес, часто навіть під впливом моди. Зручна така класифікація і тому, 
що можна визначити тип тільки окремо знайденого навершя, хресто-
вини або клинка, що значно сприяє розширенню джерельної бази. 
Різні типи гард та клинків могли побутувати на різних територіях, що 
дає можливість доповнювати класифікацію. Наприклад, це здійснив 
М. Глосек на основі знахідок з теренів Центральної Європи, які 
Е. Окшотт ураховував менше [6, с. 30].

 З нашої точки зору, в данному випадку визначальним хронологі-
зуючим фактором виступає перетин меча. Саме перетин, а не будь-
яка інша конструктивна деталь. Оголів’я руків’я (за умови його наяв-
ності) – це уточнюючий елемент, який дозволяє з одного боку хроно-
логічно звузити потенціальну приналежність меча до певного часово-
го проміжку, а з іншого – дати регіональну прив’язку (форма навер-
шя). Хоча це не є визначальним чинником, а лише – «уточнюючим» 
(на сьогодні виділяється 35 основних типів). Відомі випадки, коли 
хронологічні межі використання одного й того ж типу навершя 
руків’я на мечах у різних регіонах Європи могли «коливатися» в часі 
на 200–300 років [19, s. 127].

 Форма хрестовини також не є визначальною [9, с. 238–239; 10, 
с. 143]. У різний час мечі різного типу могли побутувати з одним і тим 
же типом ефесу (зазвичай, виділяється 12 стилів). Хрестовина 
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путивльського меча є доволі цікавим елементом, зважаючи на незвич-
ну вигнутість форми. Відомі зразки мечів різних типів та часу побуту-
вання з дуже вигнутими формами гард (рис. 2) [18, p. 192, pl. 8: 2; p. 170,  
pl. 18: 1, 2; 21, p. 89, ris. 102], однак більшість хрестовин доволі прості. 
Можна констатувати, що, у відповідності до власних смаків та при-
страстей зброярів і власників мечів, деталі ефесу могли суттєво від-
різнятися. Краї прикрашалися різноманітними зубчиками та різної 
форми голівками. Самі ж «руки» могли бути рифленими, вкритими 
орнаментом, вигнутими і, в окремих випадках, звитими у доволі дивні 
форми. Так після 1350 р. у формах намітилися певні модні тенденції, а 
в окремих випадках – національні чи регіональні риси [10, с. 143]. Сто-
совно нашого випадку, можна припустити й інше пояснення – це не 
«рицарський меч», а «громадянський» / «цивільний» (такий різновид 
клинкової зброї починає побутувати з XIV–поч. XV ст. спочатку в Іта-
лії та Іспанії, поступово поширюючись до інших європейських країн).

Вважається, що спочатку гарди меча використовувалися для того, 
щоб зробити його хват більш надійним та зручним, запобігаючи 
зісковзуванню кисті на клинок (окремі аспекти цієї проблеми автор 
уже розглядав у публікації [15, с. 68]).  Іншою функцією був захист 
пальців кисті від ковзаючого вздовж леза удару ворожого клинка. Піз-
ніше, за еволюції меча та перетворення його на «рицарський», хресто-
вина подовжилася, що дозволяло захищати кисть від випадкового 
контакту зі щитом супротивника, підставленого під рублячий удар.

Сам процес збільшення гарди розпочався достатньо пізно. Це було 
пов’язано з тим, що у Ранньому Середньовіччі у більшості випадків 
щити були досить великими (для прикриття якомога більшої площі 
слабкоармованого або зовсім незахищеного воїна), пласкими, кру-
глими, відносно легкими і, як правило, з кулачним хватом. Техніка їх 
застосування включала також і постійне прикриття власної озброє-
ної мечем руки своїм щитом. Але у Високому та Пізньому Середньо-
віччі щити змінилися – вони дещо зменшилися у розмірах та потов-
щилися; поширилися їх різні форми. Досить часто щит не дуже добре 
захищав праву руку, як раніше. Воїнам відтепер доводилося більше 
покладатися на гарду та обладунок (латну рукавичку), а щит став 
потрібен лише для загального захисту тіла та перетворення найбільш 
небезпечних ударів у ковзаючі. Достатньо довга хрестовина, безумов-
но, непогано захищала руку, однак лише з появою шпаги/рапіри 
з’явився серйозний захист руки власника зброї на конструктивному 
рівні. Основна частина такої трансформації ефесу відбулася в кінці 
XV – на початку XVI ст., десь за 20–30 років. З такою швидкістю 
холодна зброя не розвивалося ні до того, а ні опісля. Еволюція ефесу 
громадянського меча за цей період змінила парадигму фехтування – 
основним захистом стало парирування. Таким чином, фактор пере-
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хрестя, як домінуючого індикатора, в даному випадку також нівелю-
вався.

Отже, залишився клинок, який перетворився на головний іденти-
фікуючий чинник. Відповідно, саме йому є сенс і приділити особ-
ливу увагу. В різних своїх частинах клинок меча може мати певні 
особливості. Отже, при його досліджені слід звертати увагу на його 
перетин чи перетини. Останнє зауваження є особливо актуальним 
для клинків доби  Пізнього Середньовіччя і Ренесансу.

Перетин – це «елемент», що пояснює конструктивні особливості 
меча (та є технологічним маркером), а, отже, специфіку його застосу-
вання.  Пояснемо це на прикладі. Не є секретом існування «проти-
стояння» між зброєю та захисним спорядженням. Це – діалектика 
зброярства, яка є, одночасно, рушієм прогресу (цей принцип прита-
маний майже всьому – вразливість від зброї породжує проблему 
пошуку захисту від неї, що в свою чергу спонукає знаходити можли-
вість подолання захисту і так далі). Коли у мистецтві виготовлення 
обладунків кольчужне полотно поступилося металевим платівкам, 
виникла потреба у відповідній зміні призначення та форми клинка. 
Супротив жорсткої, слизької поверхні лат легкі та пласкі леза, при-
значені для нанесення ріжучих ударів, були практично безпорадні. 
Таким чином, з середини XIV ст. мода на клинки змінювалася так 
само стрімко, як й на броню [9, с. 346–347].

У перехідний період між 1320 та 1350 рр. до застарілої кольчуги 
стали додаватися металеві платівки. Їх кількість постійно збільшува-
лася. Саме в цей час і були розроблені «перехідні» клинки. В них 
поєднувалися гострозаточене вістря, придатне для ефективного фех-
тування, з широким та пласким клинком із долом.

Після 1350 р. поширення платівчастих обладунків викликало кон-
структивні зміни мечів – клинки стали довшим (80–90 см), змінилася 
вага (1,7–1,5 кг) та ширина (5–8 см). Лезо звужувалося до вістря. Тен-
денція до звуження меча була пов’язана з удосконаленням платівчас-
тих обладунків, прорубати які було вкрай важко. Єдиним шансом 
поранити заковану в лати людину було проникнути у місця з’єднання 
платівок обладунку. З’являються колючі мечі, так звані боршверти. У 
другій чверті XV ст., судячи зі всього, мечі «повернулися» до подвій-
ного призначення. З’явився універсальний меч – більш легкий, аніж 
масивні екземпляри XIV ст., з дуже гострим вістрям, але, одночасно, з 
пласким у перетині лезом достатньої ширини та гарними ріжучими 
кромками. Цей клинок, з мінімальними варіаціями за шириною та 
ступенем звуження до вістря, активно використовували протягом 
всього XV ст. Зберіг свою популярність він аж до XVІІ ст. [9, с. 349].

У середині XV ст. знову увійшли в моду клинки, тотожні старим 
ріжучим варіантам. Основною причиною цього, імовірно, була вар-
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Рис. 2. Мечі з європейських збірок з дуже вигнутими 
формами хрестовин. 

1 – фрагмент меча з Тальсу Вілкумуйжас (Литва). Тип ХІІІ (ХІІІ – XIV ст.);
2 – меч з приватної колекції Стіво Вучініца, знайдений у р. Зета в ур.(?) 

Мілєтіна Нжива біля Подгоріци (Монтенегро). Тип ХІІІ (?). Орієнтовно – 
сер. XV ст.; 3 – Військовий музей у Бєлграді. Місце знахідки невідоме.

Тип ХХ. Сер – ІІ пол. XV ст ; 4 – Військовий музей 
у Бєлграді. Місце знахідки невідоме. Тип ХІХа. Бл. ІІ пол. XV ст.
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тість володіння захисним спорядженням. По мірі вдосконалення 
захисного спорядження все менша й менша кількість рицарів могла 
дозволити собі мати повний обладунок. В окремих регіонах (Італія, 
Іспанія) як обмежувальний чинник виступав ще й кліматичний фак-
тор. Загальною тенденцією стало використання у бою легко екіпіро-
ваних військ (шоломи різних типів, кольчужний чепець, бригандини 
чи кольчужні сорочки, поножі). Супротив подібного противника меч 
з ріжучою кромкою був достатньо ефективним (особливо в руках 
вершника-рицаря) [9, с. 349].

На нашу думку, путивльський меч може відноситися (нажаль, 
через  значну корозованість клинка не має змоги визначити перетин 
на інших частинах) саме до категорії універсальних і, відповідно, 
датуватися серединою XIV – XV ст. Клинки таких мечів були ідеаль-
но пристосовані для виконання подвійної функції – нанесення як 
рублячих, так і колючих ударів. Ці мечі були однаково ефективні, як 
супроти обладунків – кольчужних та змішаного типу, які домінува-
ли у першій половині XIV ст., так і платівчастих [10, с. 76]. Це не є 
дивним, і професор М. Глосек констатує переважання у Середній 
Європі мечів, призначених для різання чи універсальних, що дає 
можливість «зарахувати досліджувану територію до північно-східної 
провінції, що протиставляється у предметній літературі провінції 
південно-західній, де виділялася певною мірою перевага мечів для 
удару» [19, s. 126]. Виразну добірку подіб них мечів з музейних закладів 
України презентує А. Заремба [7, с. 176–186].

На користь цього припущення, на нашу думку, може виступати 
наявність малопомітної смуги довжиною у 42 см, що починається від 
гарди (рис. 1: 2). Це дозволяє констатувати, що перетин клинка гексо-
гональний, а це вже, за відомими аналогіями та конструктивними 
особ ливостями, дозволяє визначити хронологічний промі жок побуту-
вання серединою XIV – XV ст. Крім того, подібний перетин є відбит-
ком певних технологічних рішень. Клинок (за аналогією з польськими 
матеріалами), судячи з усього, виковували з одного шматка відносно 
м’якого металу, більш-менш навуглеродженого. Для покращення його 
якості застосовувалося навуглеродження і термальне закалювання. 
Аналіз мікроструктури свідчить про досягнення температури в 900–
950°С під час такого процесу. Закалювання відбувалося у повільно 
вистигаючому середовищі на кшталт мокрого піску чи рослинного 
масла. Завдяки цьому закалювалася лише поверхня, а серцевина зали-
шалася м’якою (рис. 3).  Більш того, результати аналізів свідчать, що 
область, яка поперед ньо закалювалася, потім частково відпускалася. 
Це робилося завдяки власній температурі, тобто жару, який підіймав-
ся з внут рішньої частини клинка меча, що не встигала вистигнути, або 
завдяки короткочасному прокалюванню безпосередньо після закалю-
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вання. Цей метод термічної обробки інструменту був відомий і вико-
ристовувався ще з часів Раннього Середньовіччя. Він дозволяв добити-
ся потрібної твердості краю при відносній м’якості серцевини. У 
випадку з мечем, це було справою вкрай важливою, оскільки завдяки 
цьому зброя отримувала прекрасні ріжучі властивості, одночасно 
будучи еластичною та гнучкою, і не ламалася під час бою [20, р. 201].

Слід також зазначити, що чимало мечів XV ст. неможливо віднес-
ти ні до одного з відомих типів. Інколи причина цього є та сама, що й 
у випадку з мечами ХІІ–ХІІІ ст., які не відповідають більш раннім 
типам, так як вони зламані або занадто корозовані. Однак досить 
часто причина полягає й у іншому – в період пізнього середньовіччя 
мечі досить часто виготовлялися за індивідуальними замовленнями, 
відповідно до смаків їх майбутніх власників, інколи досить незвич-
них [10, с. 99].

 Виникає закономірне питання щодо «випадковості» місцезнахо-
дження путивльського меча у культурному шарі, що належить більш 
пізньому часу. Імовірним поясненням цього факту може бути те, що 
меч був зброєю тривалого вжитку, тому часто давні типи мечів (осо-
бливо клинки) побутували й пізніше  (на них чіплялося нове руків’я 
чи хрестовина).  У польських землях відомі приклади побутування на 
початку XV ст. мечів типу ХІІ, хоча зазвичай межа їх використання не 
поширюється за 1330 р. Також є дані, наведені М. Глосеком, щодо 
існування у XV ст. мечів типу ХІІІа (кінець ХІІІ – поч. XIV ст.) [4, 
с. 155; 6, с. 29].

Подібні знахідки відомі і на території Великого князівства Литов-
ського. Є непоодинокі приклади побутування цієї клинкової зброї 
архаїчних форм у другій пол. XIV – кінці XVI ст., що зовсім нетипово 
для цього часу. Як приклад, можна згадати фрагмент меча типу ХІІІ 
(за класифікацією К. Окшотта), знайдений у Тальсу Вілкумуйжас 
(Литва) (рис. 2: 1) і датований В. Казакявічусом ХІІІ–XIV ст. [21, р. 89, 
124].  Про знахідку меча типу ХІІІа, що не використовувався пізніше 

Рис. 3. Профіль леза та технологія 
виготовлення клинка.
Заштрихована частина показує 
глибину навуглеродження 
і термічну обробку.
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середини XIV ст., у похованні XV – початку XVI ст. (могильник Кру-
міняй, Литва) подає інформацію білоруський дослідник Ю. Бохан [4, 
с. 152-153]. На його думку, знаходження подібної архаїки у могилі 
знач но пізнішого часу може свідчити про зменшення удільної кіль-
кості мечів більш пізніх форм серед речових матеріалів згаданого 
хронологічного періоду. Між тим, на протязі всього XVI ст. на терито-
рії Великого князівства Литовського  меч активно використовувався 
на полі бою. Свідченням цього є юридичні акти, де ця клинкова 
зброя згадується як обов’язкова для ополченців [1, с. 232; 11, с. 31]. 
Ю. Бохан припускає, що деякі воїни могли користуватися подібними 
«застарілими» мечами, отриманими у спадок, тим більше, що з другої 
половини XVI ст. подібна зброя втратила статус престижної і найчас-
тіше зустрічалася в руках представників збіднілого рицарства, посту-
пово перетворюючись на плебейську [3, с. 114].

«Оплебеєння» ще донедавна благородної зброї певним чином 
нагадує процес появи у Західній Європі «громадянського»/«ци-
вільного»меча. Такі мечі були призначені для самозахисту людей, 
переважно у мирний час. Їх конструкція не передбачала необхідності 
протистояння латнику чи солдату в обладунках, бо, зазвичай, поза 
полем битви у мирний час обладунки не вдягалися. Подібне нововве-
дення спровокувало розвиток нових фехтувальних технік, які базу-
валися на парируванні, а не на захисті щитом.

Однак, незважаючи на нищівну тенденцію стосовно подальшої 
долі меча, а також поступове витіснення його шаблею на нашій тери-
торії і в сусідніх  землях, ще деякий час у зброярів зберігалася тради-
ція виготовлення мечів.  Так, статут, виданий 2 грудня 1591 р. мін-
ському цеху злотників, ковалів, котлярів, мідників, слюсарів, мечни-
ків та ножовиків, передбачав обов’язкову процедуру виготовлення 
меча за встановленими показниками для отримання звання майстра-
мечника [2, с. 51–52]. В цей же час існувала дещо схожа процедура (зі 
своїми вимогами) й у майстрів львівського мечового цеху (на той час 
об’єднаного з ковалями і слюсарями) [5, с. 198–199]. Був подібний 
іспит і в XVII ст. Зокрема, стаття 1 Статуту «Нового» Львівського цеху 
мечників (16 жовтня 1634 р. львівські райці затверджують Статут цеху 
мечників, що відокремлюється від слюсарів та ковалів) змушує бажа-
ючих вступити до нового цеху скласти іспит для підтвердження май-
стерності шляхом виготовлення мечового клинка та піхов із задани-
ми параметрами за відведений час [8, с. 159].

Отже, виявлений у культурних нашаруваннях Путивльського 
городища меч, на нашу думку, датується серединою XІV – XV ст. і міг 
бути у вжитку аж до XVIІ ст.
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А. В. Титков
Позднесредневековый меч из Путивля

Резюме

О позднесредневековом мече, обнаруженном во время раскопок 
детинца летописного Путивля О. В. Сухобоковым, представленном в экс-
позиции Путивльского краеведческого музея.

Ключевые слова: эпоха позднего украинского средневеко-
вья, летописный Путивль, позднесредневековый меч

A. V. Titkov
The Late Medieval Sword From Putyvl City

Summary

The paper deals with a late medieval sword, found by O.V. Sukhobokov during 
the excavations of Putyvl fortifications, exhibited in Putyvl Local Museum.

Keywords: Ukrainian Lale Medieval epoch, annalistic Putyvl, 
late medieval sword.


