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та острог. Ми не маємо поки що підстав вважати, що вони є угорськи-
ми за походженням, проте вони набули широкого поширення в військовій 
справі угорської держави і сусідніх земель. А також саме через Угорське 
королівство до Західної Європи поширилась мода на такі щити, в т.ч. че-
рез т.з. «угорські турніри». Ми висуваємо версію, що щити такого типу не 
еволюціонували шляхом «витягування» одного з країв, а виникли відразу 
щляхом специфічного використання «краплеподібного» щита. Даний тип 
щитів був широко поширений не землях Русі і займав щільне місце в укра-
їнській мілітарній традиції. Подальше вивчення цієї теми допоможе краще 
зрозуміти українську військову історію та точніше ідентифікувати експо-
нати та археологічні знахідки.

Олег Шиндлер
Oleg Schindler

ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ШИШАКІВ  
У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ТА СХІДНІЙ ЄВРОПІ В XV-XVI СТОЛІТТЯХ
To the Question on the Distribution of Shishaks in Central and Eastern 

Europe in the Fifteenth and Sixteenth Centuries
This	 article	 presents	 the	 new	 hypothesis	 on	 the	 origin	 and	 vectors	 of	 the	

spread	of	the	term	“shishak”	in	the	Central	and	Eastern	Europe	during	the	fif-
teenth-sixteenth	centuries.	The	author	believes	that	it	first	emerged	in	Hungary,	
where	it	had	been	a	common	term	for	all	types	of	helmets.	With	the	adoption	
of	hussars	in	Poland,	Poles	also	adopted	the	Hungarian	term	for	the	hussars’	
helmets.	In	the	middle	of	the	sixteenth	century,	“shishak”	appeared	in	Lithua-
nian	documents,	and	in	1590	it	finally	appeared	in	Russia.	This	hypothesis	also	
denies	the	previous	views	that	the	term	was	adopted	in	Russia	through	the	direct	
contacts	with	the	Turks	in	the	middle	of	the	fourteenth	century.

Ця	 стаття	 представляє	 нову	 гіпотезу	 про	 походження	 та	 вектори	
розповсюдження	терміну	«шишак»	у	Центральній	та	Східній	Європі	про-
тягом	XV-XVI	ст.	Автор	вважає,	що	цей	термін	вперше	з’явився	в	Угор-
щині,	де	став	загальним	терміном	для	всіх	видів	шоломів.	З	появою	гусарів	
у	Польщі	також	був	запозичений	і	угорський	термін	для	гусарських	шоло-
мів.	З	середини	шістнадцятого	століття	«шишак»	масово	зустрічається	
в	литовських	документах,	а	в	1590	році	він	нарешті	з’явився	в	Росії.	Ця	
гіпотеза	також	заперечує	попередні	погляди,	що	цей	термін	був	прийня-
тий	в	Росії	через	прямий	контакт	з	тюрками	в	середині	XIV	століття.
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Досліджуючи вживання шишаків, одного з основних збройних термінів, 
якими називали шоломи у центральній та східній Європі в добу пізнього 
середньовіччя та раннього нового часу, перед дослідниками відразу постає 
два основних питання. Перше стосується походження терміну шишак та 
вектору його розповсюдження. Друге питання стосується конструкції ши-
шаків в різних країнах регіону.

У домінуючої частини дослідників у російській дореволюційній, а 
згодом і в радянській історіографії, орієнтальне походження терміну 
шишак фактично не викликало сумнівів. Вони виводили його від тюрк-
ського слова «шиш», шо означав опуклість, вістря, вертел. Вважалося, 
що термін шишак з’явилося в північно-східній Русі ще в середині XIV 
століття. Ці міркування були викликані невірним ототожненням тер-
мінів «шишак» та «чичак». Останній зустрічається у трьох писемних 
джерелах. Два з них - це духовні грамоти великого князя Івана Іванови-
ча (сина Івана Калити) за 1358 рік, та духовна князя Дмитра Івановича 
Жилки (один із синів Івана III) за 1509 рік, в яких згадуються золо-
ті «чичаки». Третім джерелом є широковідомий твір тверського купця 
Афанасія Нікітіна, де він згадує «чичак» на шапці в одного індійського 
правителя. 

Таким чином, вважалося, що шишаки були переняті в північно-східній 
Русі через безпосередні контакти з тюркським світом, а далі були звідти 
запозичені країнами східної та центральної Європи. Однак, сучасні спо-
стереження дозволяють відкинути переконання щодо тотожности обох 
термінів, як і про традиційну схему запозичення та розповсюдження тер-
міну шишак. Багато науковців переконані, що скоріше за все, «чичак» - це 
була коштовна прикраса в формі квітки, характерна для чингизидської то-
ревтики. Більш того, слово «чичак» походить від монгольського «цецег», 
що власне і означало квітку, і таким чином, обидва терміни ніяк не зв’язані 
один з одним.

Деякі вчені ще в XIX столітті висловлювали альтернативну точку зору. 
Так, О.Х. Вельтман вважав, що «шишак, есть преимущественно польское 
название шлемов латных, латинских, с наушниками и затылками». Влас-
не це спостереження Вельтмана і наштовхнуло нас на аналіз можливого 
західного вектору походження «шишаків». Додатковим фактором для цих 
міркувань стало також наше спостереження відсутності шишаків серед 
зброї у війську Московського царства за часів Івана Грозного, а також від-
сутність згадок цього терміну протягом майже всього XVI століття. Ши-
шаки з’являються в Росії лише в самому кінці століття.
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Отже, звідки походить цей термін та як відбулося його розповсюдження 
у центральній та східній Європі? В багатьох європейських мовах існує своє 
написання терміну. Так нам відомі турецьке «çiçak» або «çiçek», угорське 
«sisak», польське «szyszak», словацьке «šišak», німецьке «zischägge», русь-
ке та російське «шишакъ», та литовське «šišakas». З усього цього переліку 
вирізняється турецький термін, що у сучасній турецькій мові має значення 
квітки. В усіх інших мовах ці слова мають значення саме шолому.

З нашої точки зору, найбільш ймовірним місцем з якого «шишаки» 
розповсюдилися регіоном було Угорське королівство, де термін «sisak» в 
значенні шолом помічений ще в 1409 році. Більше того, угорські лінгві-
сти та дослідники майже одноголосно впевнені, що саме угорськй термін 
був запозичений всіма слов’янськими мовами, а німецьке  «zischägge» 
(читається як «ци́шеге» [tsɪʃɛ:gə]) це просто неправильна транскрипція 
з угорської. Починаючи з XV століття, термін «sisak» в Угорщині вико-
ристовувався як загальна назва для будь-якого типу шоломів, включаючи 
гусарські шоломи. 

Наші попередні дослідження дозволили нам сформулювати наступну 
робочу гіпотезу розповсюдження шишаків. Будучи загальним терміном 
для шоломів в угорській мові, шишак також означав шолом гусарів. Разом 
із розповсюдженням цього виду легкої кавалерії був запозичений і термін, 
що використовувався для шоломів гусар. Таким чином, значення терміну 
стало більш вузьким і стало асоціюватися з конкретним типом захисного 
обладунку.

Як відомо, гусари з’являються в Польському королівстві після смерті 
угорського короля Матвія Корвіна та поразки Угорщини у війні з Осман-
ською імперією, що призвела до окупації півдня королівства. Угорські 
гусари долучилися до польських військ, щоб продовжити боротьбу з 
турками. А вже в 1503 році Сейм затвердив гусарські хоругви. З самого 
початку існування гусарів, чи не єдиним їх захисним спорядженням був 
легкий корпусний кільчатий обладунок, що називався панциром та шо-
лом-шишак. 

Проте, згідно із спостереженнями польських зброєзнавців, в другій по-
ловині XV століття, вживання терміну «szyszak» у Польщі ще не спосте-
рігається. Вжиток шоломів під назвою шишак починається лише у XVI 
столітті. Так, шишаки фігурують серед обладунків гусар, а також ста-
росвітських рицарів в середині XVI століття. Також варто відзначити, що 
в цей же час, німецькими майстрами, особливо в Нюрнберзі, вироблялися 
шишаки на експорт до Угорщини та Польщі. Ми припускаємо, що шишаки 
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могли отримати чітку асоціацію саме з гусарськими обладунками якраз на 
стику XV-XVI ст.. 

Ми знайшли один цікавий фрагмент, де згадані шишаки серед королів-
ського майна: «Za kitajkę jedwabną i bawełnę pod szyszak Króla JMści gr 22. 
Od podszycia 6 helmów usarskich». В цьому фрагменті, датованому 1552-
1562 роками, фігурує не сам шишак, а бавовняний матеріал «під шишак», 
тобто імовірно для його підшоломника. А далі вказано, що цей матеріал 
з «підшивки» шести шоломів «usarskich». Служба «по-усарську» була ні-
чим іншим як по-гусарські, і таким чином, швидше за все це були гусар-
ські шоломи. Ще одним документом, в якому ми знаходимо чітку атрибу-
цію шишаків в якості гусарських шоломів є реєстр озброєння, висланого 
в 1569 році з Несвіжа до Чернавчіці - шишаки там буквально називаються 
«гусарськими». 

Починаючи з 1560-х років, шишаки з’являються в документах Велико-
го князівства Литовського. Так, наприклад, шишаки зафіксовані у чоти-
рьох хоругвах посполитого рушення 1567 року (Вільна, Мінськ, Слонім, 
Браслав), а в роті Філона Кміти-Чорнобильського таких випадків було аж 
53. Проте, в 1560-ті, шишаки ще не були домінуючим типом шолому в 
литовському війську, однак стануть таким у 1570-ті, в результаті реформ 
Стефана Баторія, внаслідок яких озброєння гусарів стає більш тяжким. 
Врешті решт, в Третьому Литовському Статуті була зафіксована вимога до 
хорунжого мати шишак: «А хоружий, кгды будеть хоруговъ держати, маеть 
на собе мети зброю добрую, и гелмъ або шишакъ, и бронь, а конь абы под 
нимъ былъ добрый».

Згідно до нашої гіпотези, а також опираючись на наші дослідження 
зброї Московського царства, ми вважаємо, що московіти могли перейня-
ти термін «шишак» в результаті контактів із польсько-литовським вій-
ськом під час Лівонської війни. В будь-якому разі, єдиний випадок вжи-
вання терміну шишак в Росії в XVI столітті зафіксований аж у 1590 році. 
І лише починаючи з XVII століття, вживання терміну шишак в Росії стає 
масовим.

Що ж до українських земель, шишаки згадуються серед озброєння 
польських коронних військ в час битві під Говтвою в 1638 році у щоден-
никах Шимона Окольского. Гійом де Боплан, описуючи озброєння одного 
ротмістра козацької хоругви, також згадує шишак. Інша згадка шишаків 
фігурує в козацькому літописі Самійла Величка.

Резюмуючи питання про розповсюдження терміну шишак регіоном, з 
нашої точки зору, можна сформулювати наступну схему. З’явившись на 
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території Угорщини на початку XV століття, термін шишак стає загальним 
терміном для означення шоломів угорських військ. Ймовірно, в кінці XV 
на початку XVI століття, термін шишак потрапляє в Німеччину та Поль-
щу. В середині XVI століття шишаки починають з’являтися у Великому 
князівстві Литовського, а в кінці століття приходять і до Московського 
царства. Таким чином, традиційна схема запозичення шишаків із Сходу 
на Захід повинна бути переосмислена. Вище приведені факти свідчать про 
більш вірогідне розповсюдження терміну саме с Заходу на Схід. І хоча 
питання про походження терміну в угорській мові досі не вирішене, сама 
гіпотеза про первинне розповсюдження шишаків із Угорщини нам здаєть-
ся достатньо переконливою.

Перейдемо тепер до другого аспекту проблеми. Як ми зазначили ра-
ніше, найчастіше шишаками називали різні шоломи напівсферичної або 
сфероконічної форми. Загалом, термін шишак вживався до різних шо-
ломів в кожній країні. Якщо брати до уваги Росію, то потрібно згадати 
історіографічну помилку, щодо шишаків, яка тривала майже півтора сто-
ліття. Високі сфероконічні, конічні та цилиндроконічні шоломи XV-XVII 
століть називалися в російським документах «шелом» або «шолом», в 
той же час низькі шоломи напівсферичної форми в XVI столітті називали 
«шапка железная», а починаючи з кінця століття терміном «шишак». Про-
те, в 1835 році, коли був складений черговий опис московської Збройної 
палати, по невідомим причинам, всі високі шоломи були названі «шиша-
ками», а всі низькі «шеломами», а завдяки класичній роботі А.В. Вістко-
ватова, ця помилка потрапила до зброєзнавчої історіографії. Лише в 1976 
році, на цю помилку звернув увагу А.Н. Кірпічніков. Загалом, термін ши-
шак в Росії зараз застосовується до всіх шоломів напівсферичної форми, 
як російського так і східного чи західного виробництва. Більше того, цей 
термін однаково вживається як для шоломів помісної кінноти так і до шо-
ломів полків іноземного ладу (гусари, рейтари та ін.), що з нашої точки 
зору не є доречним. 

В Польщі та ВКЛ, під шишаками розуміли відкриті шоломи з нерухомим 
козирком, через який був пропущений рухомий наносник, що кріпився до 
лобної частини тулії. В цих шишаків були також додаткові пластинки для 
захисту щік та потилиці. Форма тулії зустрічалася як напівсферчина так 
сфероконічна. В останньому випадку, шишак мав досить виразне навершя. 
Такі ж форми зустрічаються і у шишаків німецького виробництва. Ймовір-
но, що таке розмаїття форм шишаків, також могло вплинути на плутанину 
і в російській термінології шоломів.
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