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There are no translations availableA hajÃ³ gerincfektetÃ©se 1712. oktÃ³ber 30-Ã¡n tÃ¶rtÃ©nt a pÃ©tervÃ¡ri AdmiralitÃ¡snÃ¡l. 171
mÃ¡jus 1-Ã©n vÃ-zre bocsÃ¡tottÃ¡k, Ã©s hamarosan szolgÃ¡latba Ã¡llÃ-tottÃ¡k a Balti HadiflottÃ¡nÃ¡l. A 64 db 6 Ã©s 12 fontos
hajÃ³Ã¡gyÃºval felszerelt hÃ¡romÃ¡rbÃ³cos, kÃ©tfedÃ©lzetes sorhajÃ³ hossza 46 m, szÃ©lessÃ©ge 12,8 m, merÃ¼lÃ©se kb. 5,
volt. NevÃ©t a NÃ©va torkolatÃ¡nÃ¡l elterÃ¼lÅ‘ Å‘si orosz fÃ¶ldrÅ‘l kapta, melyeket 1703-ban foglaltak vissza az idegen
betolakodÃ³ktÃ³l. Az "Ingermanland" egy hÃ¡romÃ¡rbÃ³cos, kÃ©tfedÃ©lzetes sorhajÃ³ volt. A terveket Ã©s rajzokat maga PÃ©te
cÃ¡r dolgozta ki Ã©s rajzolta meg. Az Ã©pÃ-tÃ©st Richard Kozenc hajÃ³Ã©pÃ-tÅ‘ mester vezette, PÃ©ter alapos felÃ¼gyelete a
KonstrukciÃ³ja, fegyverzete Ã©s kialakÃ-tÃ¡sa szerint az "Ingermanland" - egy a XVIII. sz. elejÃ©nek legjobb hadihajÃ³i
kÃ¶zÃ¼l. Az "Ingermanland" tervezÃ©se sorÃ¡n (pl. a hajÃ³test szilÃ¡rdsÃ¡gÃ¡nak biztosÃ-tÃ¡sÃ¡hoz) olyan az Ãºj technikai
megoldÃ¡sokat hasznÃ¡ltak fel, melyeket a fejlett tengerÃ©szettel rendelkezÅ‘ orszÃ¡gok hajÃ³Ã©pÃ-tÅ‘i csak jÃ³val kÃ©sÅ‘bb
alkalmaztak. Hadrendbe Ã¡llÃ-tÃ¡s utÃ¡n az "Ingermanland" nÃ©hÃ¡ny Ã©ven keresztÃ¼l I. PÃ©ter zÃ¡szlÃ³shajÃ³ja volt a Baltitengeren. 1716 augusztusÃ¡ban PÃ©ter cÃ¡r vezÃ©nyelte, hadilobogÃ³jÃ¡t az "Ingermanland" Ã¡rbocÃ¡n viselve, a
KoppenhÃ¡gÃ¡tÃ³l a Bornholm szigetig Ã©s vissza Ãºton a svÃ©d flottÃ¡ra vadÃ¡szÃ³ egyesÃ-tett orosz-dÃ¡n-angol-holland flottÃ
melynek Ã¡llomÃ¡nyÃ¡ba 70 sorhajÃ³ Ã©s nagyszÃ¡mÃº jÃ³val kisebb hajÃ³ tartozott. Ennek emlÃ©kÃ©re I. PÃ©ter megparancs
hogy az "Ingermanland"-ot meg kell Å‘rizni az utÃ³kor rÃ©szÃ©re, ugyanakkor a hajÃ³ a kronstadti vÃ©gsÅ‘ kikÃ¶tÅ‘helyÃ©n
vesztegelve elsÃ¼llyedt, Ã©s a kÃ¶vetkezÅ‘ Ã©vben, a helyreÃ¡llÃ-tÃ¡s lehetetlensÃ©ge miatt szÃ©tbontottÃ¡k. Az "Ingermanla
tervei annyira sikeresek voltak, hogy OroszorszÃ¡gban ilyen tÃ-pusÃº hajÃ³kat, kisebb korszerÅ±sÃ-tÃ©sekkel, mÃ©g hosszÃº
Ã©vekig Ã©pÃ-tettek (Ã¶sszesen mintegy 60 hajÃ³t).
Az "Ingermanland", I. PÃ©ter cÃ¡r zÃ¡szlÃ³shajÃ³jaAz Ã¡llandÃ³ tengerÃ©szeti hadiflotta megalapÃ-tÃ¡sakor I. PÃ©ter a hangsÃ
mint a hadihajÃ³k alapvetÅ‘ magjÃ¡t kÃ©pezÅ‘, fregattok Ã©pÃ-tÃ©sÃ©re helyezte. KÃ¶vetkezÅ‘ lÃ©pÃ©s a sorban harcolÃ³ ha
Ã©pÃ-tÃ©se volt, melyek kÃ©sÅ‘bbiekben a sorhajÃ³ elnevezÃ©st kaptÃ¡k [1]. Csak ezek tudtak dÃ¶ntÅ‘ szerepet jÃ¡tszani az e
svÃ©d flottÃ¡val vÃ-vott Ã¼tkÃ¶zetekben, Ã©s vÃ©get vetni tÃ¶bb Ã©vszÃ¡zados uralmÃ¡nak a Balti-tengeren.Az 1712-ben a
pÃ©tervÃ¡ri AdmiralitÃ¡s sÃ³lyÃ¡jÃ¡rÃ³l vÃ-zre bocsÃ¡tott "Poltava" volt valÃ³jÃ¡ban az elsÅ‘ olyan orosz sorhajÃ³ a Balti-tengeren
melyeket az akkori idÅ‘kben a nyugati orszÃ¡gok XVIII. sz. elejÃ©n elfogadott terminolÃ³giÃ¡ja szerint a IV. osztÃ¡lyÃº
hadihajÃ³k kÃ¶zÃ© soroltak. Ugyanakkor a tÅ±zereje (54 hajÃ³Ã¡gyÃº) kevÃ©snek bizonyult, Ã©s ezÃ©rt szÃ¼letett dÃ¶ntÃ©s
tovÃ¡bbiakban 64 Ã¡gyÃºs hadihajÃ³k Ã©pÃ-tÃ©sÃ©rÅ‘l. Ez a tÃ-pus, ahogy a gyakorlat megmutatta, bizonyult alkalmasnak a
sorhajÃ³ flotta magjÃ¡nak lÃ©trehozÃ¡sÃ¡ra. MÃ¡r jÃ³val kÃ©sÅ‘bb (1788-ban) a TengerÃ©szeti KadÃ©tiskola volt igazgatÃ³ja, G
Kuseljov azt Ã-rta: " Ezek a hajÃ³k a jÃ³ hadihajÃ³k sorÃ¡ba tartoznak; jÃ³l irÃ¡nyÃ-thatÃ³ak a gyorsasÃ¡got kÃ-vÃ¡nÃ³ hadi
helyzetekben Ã©s a tÃ¡voli utakra igen kÃ©nyelmesek. Nagyon alkalmasak a szolgÃ¡latra, Ã©s a 80 Ã©s 74 Ã¡gyÃºs hadihajÃ³k
olyan flottÃ¡t alkotnak,melyek erejÃ¼ket kÃ¶nnyedÃ©n egyesÃ-thetik" [2].A hadihajÃ³k ezen osztÃ¡lyÃ¡hoz tartozott a 64
Ã¡gyÃºs "Ingermanland" is a pÃ©teri idÅ‘kben.A hajÃ³ megkÃ¼lÃ¶nbÃ¶ztetÅ‘ tulajdonsÃ¡gainak leÃ-rÃ¡sÃ¡hoz Ã©s a kÃ¼lsÅ‘
megjelenÃ©s rekonstrukciÃ³jÃ¡hoz a cikk szerzÅ‘i tanulmÃ¡nyoztÃ¡k az orosz vitorlÃ¡s sorhajÃ³k kiemelkedÅ‘ Ã©pÃ-tÅ‘jÃ©nek,
Alekszandr Andrejevics Popovnak, hatalmas kutatÃ³munkÃ¡jÃ¡t. SajÃ¡t kÃ¶vetkeztetÃ©seit Ã©s szÃ¡mÃ-tÃ¡sait Popov 1835-ben
jelentette meg a Tengeri FÅ‘vezÃ©rkar TudomÃ¡nyos BizottsÃ¡ga "FeljegyzÃ©sei"-ben. Ezekhez a "FeljegyzÃ©sek"-hez
mellÃ©kelte az "Ingermanland" rekonstruÃ¡lt tervrajzait Ã©s a kÃ¼lsÅ‘ megjelenÃ©s kÃ©peit, melyeket Alekszandr Andrejevics
kÃ©szÃ-tett, valÃ³szÃ-nÅ±leg a pÃ©teri idÅ‘k eredeti dokumentumai alapjÃ¡n. A Tengeri FÅ‘vezÃ©rkar TudomÃ¡nyos BizottsÃ¡g
A. A. Popov azt a feladatot kapta, hogy Ã©ppen a pÃ©teri "Ingermanland"-ot rekonstruÃ¡lja, ahogy errÅ‘l Å‘ a cikkÃ©ben be is
szÃ¡mol [3]. Ennek a munkÃ¡nak az volt a cÃ©lja, hogy megismertesse a haditengerÃ©szet kÃ¶zÃ¶ssÃ©gÃ©t az I. PÃ©ter kora
hajÃ³Ã©pÃ-tÃ©s kiemelkedÅ‘ eredmÃ©nyeivel. VitÃ¡n felÃ¼l Ã¡ll, hogy a XIX. szÃ¡zad harmincas Ã©veiben az ilyen kutatÃ¡sokn
nagy jelentÅ‘sÃ©ge volt, mivel a vitorlÃ¡s flotta akkor virÃ¡gkorÃ¡t Ã©lte, Ã©s igen sok kÃ¶zÃ¶s vonÃ¡sa volt a PÃ©ter korabeliv
Popov kutatÃ¡sai irÃ¡nti Ã©rdeklÅ‘dÃ©s azÃ©rt is hatalmas volt, mert megbÃ-zhatÃ³ Ã¡brÃ¡zolÃ¡sa Ã©s modellje az elsÅ‘
"Ingermanland"-nak - az orosz hadiflotta zÃ¡szlÃ³shajÃ³jÃ¡nak - az akkori idÅ‘kig nem Å‘rzÅ‘dÃ¶tt meg; Az Alekszandr
Andrejevics Ã¡ltal rekonstruÃ¡lt tervrajz Ã©s az Ã¡ltala kÃ©szÃ-tett leÃ-rÃ¡sok adtak teljes kÃ©pet errÅ‘l a csodÃ¡latos hajÃ³rÃ³l.
Ennek a munkÃ¡nak a pontossÃ¡gÃ¡rÃ³l beszÃ©lve meg kell jegyezni, hogy A. A. Popovot, aki maga is Ã©pÃ-tett vitorlÃ¡s
sorhajÃ³kat, valamivel tÃ¶bb, mint 100 Ã©v vÃ¡lasztotta el I. PÃ©ter korÃ¡tÃ³l, minket viszont tÃ¶bb, mint 250. MagÃ¡tÃ³l
Ã©rtetÅ‘dik, hogy neki lÃ©nyegesen kÃ¶nnyebb volt hibamentesen eligazodni a PÃ©ter korabeli hajÃ³Ã©pÃ-tÅ‘ mesterek
mÅ±vÃ©szetÃ©nek rÃ©szleteiben, mint nekÃ¼nk.Popov cikkÃ©ben [3] Ã©s az orosz flotta kiemelkedÅ‘ tÃ¶rtÃ©nÃ©szÃ©nek, F
Veszelago-nak a munkÃ¡jÃ¡ban [1] az "Ingermanland" ilyen mÃ©reteivel talÃ¡lkozunk: hossza a hondecken (alsÃ³ fedÃ©lzet)
155 lÃ¡b, szÃ©lessÃ©g (hÃ©jazat nÃ©lkÃ¼l) 41 lÃ¡b 10 hÃ¼velyk, a hajÃ³test mÃ©lysÃ©ge a gerinctÅ‘l a hondeckig 19 lÃ¡b 8
hÃ¼velyk; hossza 151 lÃ¡b, szÃ©lessÃ©g 42 lÃ¡b raktÃ©r mÃ©lysÃ©ge 18 lÃ¡b 3 hÃ¼velyk. Ugyanakkor ezek az eltÃ©rÃ©sek
jelentik, hogy kÃ©t kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ hajÃ³rÃ³l van szÃ³: egyrÃ©szt egyik szerzÅ‘ sem kÃ¶zli, milyen lÃ¡brÃ³l van szÃ³, angol vagy
holland; mÃ¡sodszor milyen mÃ©rÃ©si metodikÃ¡rÃ³l van szÃ³, ami szintÃ©n nem elhanyagolhatÃ³ fontossÃ¡gÃº. Veszelago
maga megerÅ‘sÃ-ti, hogy az Å‘ "Lista"-jÃ¡ban a hajÃ³k fÅ‘ mÃ©retei vegyesen vannak megadva - hol egyik, hol mÃ¡sik lÃ¡bban1
mÃ©rve aszerint, hogy milyen nemzetisÃ©gÅ± mester (holland vagy angol) Ã©pÃ-tette ezt vagy azt a hajÃ³t, Ã©s milyen adatok
adott meg hivatalosan. Ezen kÃ-vÃ¼l Popov a hondeck szerinti hosszat, Veszelgo pedig ettÅ‘l fÃ¼ggetlen Ã©rtÃ©ket ad meg.
Azon kÃ-vÃ¼l figyelembe kell venni, hogy nÃ©hÃ¡ny lÃ¡b eltÃ©rÃ©s egy fÃ¡bÃ³l Ã©pÃ¼lt vitorlÃ¡s hajÃ³ hosszÃ¡nÃ¡l gyakorlatil
nem jelentÅ‘s. TeljessÃ©ggel feltÃ©telezhetÅ‘, hogy amikor az "Ingermanland" rajzait rekonstruÃ¡ltÃ¡k, a XVIII. szÃ¡zad archÃ-v
anyagainak nagy rÃ©szÃ©t mÃ©g nem tanulmÃ¡nyoztÃ¡k megfelelÅ‘ mÃ©rtÃ©kben, Ã©s Alekszandr Andrejevics valamit nem v
figyelembe. Ugyanakkor egy jÃ³val kÃ©sÅ‘bbi munkÃ¡jÃ¡ban [4] Veszelago rÃ©szletesen elemzi Popov "Ingermanland"-rÃ³l
vÃ©gzett kutatÃ¡sainak eredmÃ©nyeit, nem kÃ©telkedve bennÃ¼k, Ã©s Ãºgy minÅ‘sÃ-ti a szerzÅ‘t, mint "az elmÃºlt idÅ‘k
hajÃ³mÃ©rnÃ¶keinek legjobbja, a hajÃ³Ã©pÃ-tÃ©s elmÃ©letÃ©nek Ã©s gyakorlatÃ¡nak kivÃ¡lÃ³ tudÃ³sa". Ã‰s itt Veszelago kÃ
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"Ingermanland" - Popov Ã¡ltal megadottaktÃ³l eltÃ©rÅ‘ - mÃ©reteit, Ã©s ez nem indÃ-t kÃ©telkedÃ©st az avatott tÃ¶rtÃ©nÃ©sz
rekonstruÃ¡lt tervrajzok helyessÃ©gÃ©t illetÅ‘en. Az elsÅ‘ rÃ¡nÃ©zÃ©sre Popov rajzain mintha kevÃ©s lenne a lÃ¶veghelyek sz
pÃ©teri 64 Ã¡gyÃºs "Ingermanland" szÃ¡mÃ¡ra: 12 - 12 db a hondecken Ã©s az operdecken (felsÅ‘ fedÃ©lzeten), 7 db a skanzo
(Ã¡gyÃºfedÃ©lzeten) - mindÃ¶ssze 31 - 31 db, azaz Ã¶sszesen 62 db Ã¡gyÃº.De a cikkÃ©ben Popov rÃ¡mutat, hogy a forcastleben (orrbÃ¡stya) Ã¡llt mÃ©g kÃ©t kiskaliberÅ± Ã¡gyÃº. Ã•gy a hajÃ³ tÃ¼zÃ©rfelszerelÃ©se megfelel a korabeli feljegyzÃ©sekne
Ugyanakkor nÃ©hÃ¡ny szakember azon vÃ©lemÃ©nye, hogy a PÃ©ter korabeli kÃ©tfedÃ©lzetes, 64 Ã¡gyÃºs hajÃ³k Ã¡gyÃºfed
13 Ã¡gyÃº kellett legyen, hibÃ¡s, mivel a jÃ³val kÃ©sÅ‘bbi Ã©pÃ-tÃ©sÅ±ek is csak 12 Ã¡gyÃºhellyel rendelkeztek. BizonyÃ-tÃ©k
szolgÃ¡l erre az 1743-ban Ã©pÃ¼lt 64 Ã¡gyÃºs "Gavriil", aminek eredeti rajzÃ¡t a HaditengerÃ©szeti Flotta KÃ¶zponti
FÅ‘ArchÃ-vumÃ¡ban Å‘rzik (f. 327, op. 1, d. 199). Meg kell jegyezni, hogy Popov rajzÃ¡n az orrfigura (oroszlÃ¡n, kÃ©t emberi
alakkal a hÃ¡ttÃ©rben) elrendezÃ©se nagyon hasonlÃ-t a "Gavriil" orrdÃ-szÃ©re. De ez nem mond ellent a valÃ³sÃ¡gnak, mivel
az orosz flottÃ¡ban hosszÃº ideig jelen volt az ilyen kompozÃ-ciÃ³, melyet mÃ©g a "PredesztinÃ¡cia" idejÃ©ben (1700) hoztak
lÃ©tre, amirÅ‘l SchÃ¶nebeck 1701-ben, a "PredesztinÃ¡cia" eredeti rajzai Ã©s a termÃ©szet utÃ¡n kÃ©szÃ¼lt metszetei
tanÃºskodnak. KÃ¶vetkezÃ©skÃ©pp hasonlÃ³ orrfigurÃ¡t viselhetett az "Ingermanland" (1715), Ã©s a lÃ©nyegesen kÃ©sÅ‘bb Ã
"Gavriil" (1743) is.HelytÃ¡llÃ³ A.A. Popov megjegyzÃ©se arrÃ³l is, hogy az "Ingermanland" alsÃ³ fedÃ©lzetÃ©n 30 fontos
kaliberÅ± Ã¡gyÃºk Ã¡lltak. Ez a kÃ¶vetkezÅ‘kkel igazolhatÃ³. A hajÃ³ zÃ¡szlÃ³shajÃ³nak Ã©pÃ¼lt, megerÅ‘sÃ-tett tÃ¼zÃ©rsÃ©g
ennek megfelelÅ‘en megerÅ‘sÃ-tett hajÃ³testtel. Alekszandr Andrejevics szavaival a kutatÃ¡sainak az egyik feladata volt
kiderÃ-teni, a hajÃ³test kÃ¼lÃ¶nleges "erÅ‘ssÃ©gÃ©t". Ã•me, mit Ã-rt Å‘ errÅ‘l akkor: "HabÃ¡r a dÃ¶rzsgerendÃ¡k2 a fedÃ©lzete
kÃ©pest, amiket korÃ¡bban a gerendÃ¡kkal pÃ¡rhuzamosra kÃ©szÃ-tettek, indokolatlanul nagy Ã-veltsÃ©ggel rendelkeznek;
ugyanakkor a fÅ‘ hossztartÃ³k elhelyezÃ©se magÃ¡ba foglalja diagonÃ¡lis megerÅ‘sÃ-tÃ©sek egÃ©sz sorÃ¡t, ami az akkori Ã©p
mÃ³dszerek szerint a hajÃ³test vÃ©gein jelentÅ‘s haszonnal jÃ¡rt, Ã©s lehetÅ‘sÃ©get adott az ismert angol
hajÃ³Ã©pÃ-tÅ‘fÅ‘felÃ¼gyelÅ‘nek, Robert Sheppings-nek lÃ©trehoznia sajÃ¡t rendszerÃ©t a hajÃ³ belsÅ‘ oldaladiagonÃ¡lis
megerÅ‘sÃ-tÃ©sÃ©nek, mely elfogadott a mi hajÃ³Ã©pÃ-tÃ©sÃ¼nkben is [3].Meg kell jegyezni, hogy a 30 fontos kaliberÅ± Ã¡gy
nem lehetett a hajÃ³kon mindjÃ¡rt a kezdetekkor alkalmazni, mivel az orosz flottÃ¡nÃ¡l azok csak I. PÃ©ter 1916-os rendelete
alapjÃ¡n lettek rendszeresÃ-tve. Ismert, hogy az "Ingermanland" fegyverzettÃ©t kicserÃ©ltÃ©k 1715 Ã©s 1723 kÃ¶zÃ¶tt kilenc
alkalommal, ezÃ©rt igen valÃ³szÃ-nÅ±, hogy ilyen kaliberÅ± Ã¡gyÃºkkal csak az elsÅ‘ Ã¡tfegyverzÃ©sek egyik sorÃ¡n lÃ¡ttÃ¡k el
Nem kevÃ©sbÃ© fontos az a tÃ©ny sem, hogy az "Ingermanland" vÃ-zkiszorÃ-tÃ¡sÃ¡t (kb. kÃ©tezer to) Popov a hondecken
elhelyezett 30 fontos Ã¡gyÃºk tÃ¶megÃ©t figyelembe vÃ©ve hatÃ¡rozta meg.Az "Ingermanland" terveit, mint ismeretes, maga I.
PÃ©ter cÃ¡r kÃ©szÃ-tette le, Ã©s Popov Ãºgy vÃ©li: "Az Ã¶sszes tervek kÃ¶zÃ¼l, melyeket magÃ¡nak Nagy PÃ©ter uralkodÃ³n
lehet tulajdonÃ-tani, kÃ¼lÃ¶nleges figyelmet Ã©rdemel a 64 Ã¡gyÃºs hadihajÃ³ tervrajza, ami alapjÃ¡n Kozenc hajÃ³Ã©pÃ-tÅ‘
mester vezetÃ©sÃ©vel megÃ©pÃ-tettÃ©k a Szent-PÃ©tervÃ¡ron a FÅ‘ AdmiralitÃ¡snÃ¡l az "Ingermanland"-ot, az elsÅ‘t, melyet
sÃ³lyÃ¡n 1715. mÃ¡jus 1-Ã©n bocsÃ¡tottak vÃ-zre." [3] Ilyen nevet az Ãºj hajÃ³ nem vÃ©letlenÃ¼l kapta: fÅ‘ feladata, akÃ¡rcsak
egÃ©sz orosz flottÃ¡nak, a Finn-Ã¶bÃ¶l Ã©s a NÃ©va partjain fekvÅ‘ Å‘si orosz fÃ¶ld - Ingermanland (Ingria vagy Izsori FÃ¶ld) Å‘rzÃ©se volt.I. PÃ©ter terve magÃ¡ba foglalta az akkori idÅ‘kben elÃ©rt Ã¶sszes technikai vÃ-vmÃ¡nyt. Az "Ingermanland"
kiemelkedett hatalmas tÅ±zerejÃ©vel, kivÃ¡lÃ³ tengerjÃ¡rÃ³ kÃ©pessÃ©gÃ©vel, rendkÃ-vÃ¼li testÃ©nek szilÃ¡rdsÃ¡gÃ¡val Ã©s
arÃ¡nyossÃ¡gÃ¡val, Ã¡llÃ©konysÃ¡gÃ¡val, alacsony sodrÃ³dÃ¡sÃ¡val, az Ã¡rbocok Ã©s a kÃ¶tÃ©lzet Ã¶sszhangjÃ¡val, magas fo
mÅ±vÃ©szi kialakÃ-tÃ¡sÃ¡val. A hajÃ³test (a bordÃ¡zat alakja) "Ã-velt vonalakbÃ³l tevÅ‘dik Ã¶ssze" - csodÃ¡latos Ã¶sszhangban
lÃ©vÅ‘ vonalakbÃ³l. Az orr Ã©s a farrÃ©szek vÃ-zkiszorÃ-tÃ¡sainak kÃ¼lÃ¶nbsÃ©ge segÃ-tette a vÃ-z aktÃ-v rÃ¡hatÃ¡sÃ¡t a ko
aminek kÃ¶vetkeztÃ©ben a hajÃ³ rendkÃ-vÃ¼l fordulÃ©kony volt, az orr-rÃ©sz alakja - "jÃ³ hullÃ¡mjÃ¡rÃ³ kÃ©pessÃ©get
eredmÃ©nyezett". A hajÃ³ tengerjÃ¡rÃ³ kÃ©pessÃ©geit Ã©rtÃ©kelve PÃ©ter azt Ã-rta Richard Kozencnek: "Ã‰rtesÃ-tem Ã–nt,
"Ingermanland" a vitorlÃ¡k alatt igen Ã©rzÃ©keny, nincs nÃ¡la jobb, Ã©s a fivÃ©rei sem maradnak el tÅ‘le, a "vettek"3 pedig min
hÃ¡ttÃ©rben" [3].A hajÃ³test szerkezetÃ©ben abban az idÅ‘ben rendkÃ-vÃ¼linek szÃ¡mÃ-tÃ³ ÃºjdonsÃ¡g kerÃ¼lt alkalmazÃ¡sra
bordakÃ¶zÃ¶kben a gerinctÅ‘l a bordakÃ¶zÃ©pig (a borda alapvetÅ‘ rÃ©sze) fa elemek voltak beÃ©pÃ-tve, ami ugyancsak nÃ¶
a szilÃ¡rdsÃ¡got. Az "Ingermanland" egy az elsÅ‘k kÃ¶zÃ¼l az orosz flottÃ¡ban, mely korszerÅ±sÃ-tett vitorlÃ¡zatot hordozott elÅ‘- Ã©s fÅ‘sudÃ¡rvitorlÃ¡kat.Az "Ingermanland" szerkezeti Ã©s arhitekturÃ¡lis tulajdonsÃ¡gai, a cikk szerzÅ‘i Ã¡ltal a XVIII. szÃ¡
elejÃ©n Ã©pÃ¼lt hajÃ³k archÃ-vumok mÃ©lyÃ©n fekvÅ‘ tervrajzaik alapjÃ¡n analizÃ¡lva, megerÅ‘sÃ-tik, hogy A. A. Popov valÃ³
PÃ©ter zÃ¡szlÃ³shajÃ³jÃ¡t tanulmÃ¡nyozta. Maga Alekszandr Andrejevics, mintegy elÅ‘re lÃ¡tva a kÃ©sÅ‘bbi kutatÃ³k egyet nem
Ã©rtÃ©sÃ©t az Ã¡ltala kÃ©szÃ-tett rajzok megbÃ-zhatÃ³sÃ¡ga irÃ¡nt, elvÃ©gzett egy nem tÃºl bonyolult munkÃ¡t, ami ugyanakk
meglehetÅ‘sen meggyÅ‘zÅ‘ kÃ©pet eredmÃ©nyezett. RÃ¡helyezte a bordÃ¡k vonalait a sajÃ¡t rajzairÃ³l az 1743-ban Ã©pÃ¼lt 6
Ã¡gyÃºs hajÃ³ elmÃ©leti vonalrajzÃ¡nak metszeteire. A kÃ¼lÃ¶nbsÃ©g a kÃ¶rvonalak teltsÃ©gÃ©ben az oldalfalak fedÃ©lzethe
hajlÃ¡sÃ¡nÃ¡l (a XVIII. szÃ¡zad mÃ¡sodik negyedÃ©ben ezek csÃ¶kkentek az elsÅ‘hÃ¶z kÃ©pest) lehetÅ‘vÃ© teszi az
"Ingermanland", ami lÃ©nyegesen korÃ¡bban Ã©pÃ¼lt, Ã¶sszehasonlÃ-tÃ¡sÃ¡t az alapul szolgÃ¡lÃ³ 66 Ã¡gyÃºs hajÃ³val.Â A XV
szÃ¡zadban a vitorlÃ¡s hajÃ³k testÃ©nek, farÃ¡nak Ã©s orrtÅ‘kÃ©jÃ©nek alakja az Ã©vek sorÃ¡n folyamatos, Ã©les kiugrÃ¡sok n
vÃ¡ltozÃ¡son ment keresztÃ¼l, Ã©s magÃ¡n viselte vilÃ¡gosan kifejezett vonÃ¡sait az elÅ‘zmÃ©nyeknek, a tradÃ-ciÃ³knak. Enne
illusztrÃ¡lÃ¡sÃ¡ra Ã¡lljon itt a hajÃ³tat "fejlÅ‘dÃ©s"-e, melyek sorÃ¡ba az "Ingermanland" tÃ¶kÃ©letesen beilleszkedik. A fÃ©lkÃ¶r
alakÃº, nagyon magas karzat (a hajÃ³far legmagasabb rÃ©sze - a felsÅ‘ ablakok feletti kagylÃ³dÃ-sztÅ‘l a hajÃ³pÃ¡rkÃ¡nyig)
jellemzÅ‘ a XVIII. szÃ¡zad elejÃ©re ("Goto PredesztinÃ¡cia", "Ingermanland"), az alacsony hullÃ¡mvonal-szerÅ± - ugyanazon
szÃ¡zad kÃ¶zepÃ©re Ã©s a kÃ©sÅ‘bbi periÃ³dusra ("Szlava Rosszija", "Evsztafij Plakida"). Az "Ingermanland" tatdÃ-szÃ-tÃ©sÃ
tematikÃ¡ja Ã©s szimbolikÃ¡ja vitÃ¡n felÃ¼l pÃ©teri, Ã©s nem kÃ©sÅ‘bbi idÅ‘szakÃ©. KÃ¼lÃ¶nÃ¶sen jellemzÅ‘ I. PÃ©ter mono
meglÃ©te - ami nem lehetett volna a hajÃ³n PÃ©ter halÃ¡la utÃ¡n. Az [5] munkÃ¡ban rÃ©szletes analÃ-zis talÃ¡lhatÃ³ a pÃ©teri
"Ingermanland" dekorÃ¡ciÃ³jÃ¡rÃ³l, ami teljesen egybeesik jelen cikk szerzÅ‘inek kÃ¶vetkeztetÃ©seivel.A XVIII. szÃ¡zad elsÅ‘
negyedÃ©nek tradÃ-ciÃ³i megkÃ¶veteltÃ©k a hajÃ³test gazdag Ã©kesÃ-tÃ©sÃ©t faragÃ¡ssal, festÃ©ssel vagy aranyozÃ¡ssal. M
az Ã©pÃ-tÃ©szeti-dekoratÃ-v dÃ-szÃ-tÃ©snÃ©l, meg kell Ã¡llapÃ-tani, hogy az "Ingermanland" egÃ©sz sor hajÃ³ elÅ‘djÃ©Ã¼l s
amelyek dÃ-szÃ-tÃ©sÃ©be beleÃ©pÃ¼ltek a XVII. szÃ¡zad vÃ©ge - XVIII. szÃ¡zad eleje barokk korszakÃ¡nak Ã©pÃ-tÃ©szeti
eredmÃ©nyei. MÃ¡r az 1700-ban, a voronyezsi hajÃ³gyÃ¡rban, I. PÃ©ter tervei alapjÃ¡n Ã©s kÃ¶zvetlen rÃ©szvÃ©tele mellett, o
mesterek Ã¡ltal Ã©pÃ-tett "PredesztinÃ¡cia" fÃ©nyes pÃ©ldÃ¡ja ennek a stÃ-lusnak [6], de legÃ©rettebben az "Ingermanland"-nÃ
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jelenik meg. A dekoratÃ-v dÃ-szÃ-tÃ©s vÃ¡zlatait valÃ³szÃ-nÅ±leg maga PÃ©ter kÃ©szÃ-tette, aki a hÃ-res holland mÅ±vÃ©szn
Adamo Silo-nÃ¡l (1674-1737) tanult mÅ±szaki Ã©s mÅ±vÃ©szi rajzot. Mindenesetre a dÃ-szÃ-tÃ©s elhelyezÃ©sÃ©nek rendsze
tektonikÃ¡ja jellemzÅ‘ a XVIII. szÃ¡zad elejÃ©nek hajÃ³Ã©pÃ-tÃ©sÃ©re. Ez - az alapvetÅ‘en faragott dombormÅ±, a kompozÃ-c
rÃ©szleges bekapcsolt kerek szobrokkal, szervesen egybeforr a hajÃ³ konstruktÃ-v formÃ¡ival.LegvalÃ³szÃ-nÅ±bb
feltÃ©telezÃ©s, hogy a zÃ¡szlÃ³shajÃ³nak Ã©pÃ¼lÅ‘ hajÃ³ dÃ-szÃ-tÃ©sÃ©re meghÃ-vtÃ¡k a legjobb kÃ¼lfÃ¶ldi fafaragÃ³kat Ã©
mÅ±vÃ©szeket. VelÃ¼k egyÃ¼tt dolgozva, Ã©s Ã¡tvÃ©ve tapasztalataikat, az orosz mesterek, mindazonÃ¡ltal egyÃ¡ltalÃ¡n nem
az idegenek, alkalmaztÃ¡k sajÃ¡t szokÃ¡saikat, Ã-zlÃ©sÃ¼ket Ã©s OroszorszÃ¡gra jellemzÅ‘ motÃ-vumaikat. Ã•gy az
"Ingermanland" faragott oszlopaiban visszatÃ¼krÃ¶zÅ‘dik nagy hazafias tÃ©mÃ¡ja OroszorszÃ¡g hatalmas kÃ¼zdelmÃ©nek a
tengerhez valÃ³ kijÃ¡ratÃ©rt, Ã©s jelentÅ‘s tengeri uralkodÃ³ hatalommÃ¡ vÃ¡lÃ¡sÃ¡nak. ErrÅ‘l tanÃºskodik a pÃ©teri idÅ‘k tradÃ
szerint az orr Ã©pÃ-tmÃ©nyen (az orrtÅ‘kenÃ©l lÃ©vÅ‘ - hullÃ¡mvÃ¡gÃ³nak is nevezett felÃ©pÃ-tmÃ©ny rÃ©sz) elhelyezett, Oro
cÃ-merÃ©t tartÃ³ oroszlÃ¡n figurÃ¡ja, valamint a bÃ¡styafedÃ©lzet Ã¡gyÃºnyÃ-lÃ¡s fedlapokon (bÃ¡styafedÃ©lzet - a felsÅ‘ fedÃ©
rÃ©sze a fÅ‘- Ã©s a hÃ¡tsÃ³Ã¡rbÃ³c kÃ¶zÃ¶tt) elhelyezett hadi trÃ³feÃ¡k. A magas karzatÃº hajÃ³tat teljesen be van borÃ-tva
allegorikus szobrokkal: itt van I. PÃ©ter delfinek Ã¡ltal tartott monogramja, Neptun Ã©s Amfitrida, tritonok, tengeri fenevadak
Ã©s a tenger egyÃ©b Ã©lÅ‘lÃ©nyei. A farkosÃ¡r medalionokkal Ã©kesÃ-tett: a tenger Ã©s a felkelÅ‘ nap elÅ‘terÃ©ben Ã¡llÃ³ Ã¶
Ã¡brÃ¡zolÃ¡sa, melynek tovaterjedÅ‘ fiatal sarjai a szerzÅ‘k kÃ©pzelete szerint a tengeri nagysÃ¡g feltÃ¡madÃ¡sÃ¡t szimbolizÃ¡ljÃ
A felÃ©pÃ-tmÃ©ny tartÃ³gerendÃ¡in (a tat szerkezetÃ©nek azon gerendÃ¡i, melyek kiÃ©rnek a hajÃ³testen kÃ-vÃ¼l az
oldalgalÃ©riÃ¡k szÃ©lÃ©ig, Ã©s azok tartÃ¡sÃ¡t szolgÃ¡ljÃ¡k) allegorikus figurÃ¡k vannak elhelyezve: balra - a RemÃ©ny alakja
horgonnyal a kezÃ©ben, jobbra - a Hit alakja. Az oldalgalÃ©ria ablakok alatti felÃ¼leteken szintÃ©n tengeri tematikÃ¡jÃº
szoborÃ¡brÃ¡zolÃ¡sok talÃ¡lhatÃ³k. Ezen kÃ-vÃ¼l a hajÃ³t gazdag faragott ornament dÃ-szÃ-ti, nÃ¶vÃ©nyi motÃ-vumok kÃ©pÃ©
vÃ©gig az oldalfalon. A tatbalkon korlÃ¡tjakÃ©nt faragott rÃ¡csozat szolgÃ¡lt finom rajzolatÃº, a kagylÃ³ formÃ¡jÃ¡t idÃ©zÅ‘
dÃ-szÃ-tÃ©ssel. A kÃ-gyÃ³fejek, horgonyemelÅ‘ gerendÃ¡k vÃ©geit (a horgony emelÃ©sÃ©hez tÃ¡maszkÃ©nt szolgÃ¡lÃ³ geren
hajÃ³ elejÃ©n) oroszlÃ¡nfejek Ã©kesÃ-tettÃ©k. ArrÃ³l, hogy PÃ©ter elÃ©gedett volt a hajÃ³ dÃ-szÃ-tÃ©sÃ©vel, az a tÃ©ny is ta
hogy Nikola Piko mÅ±vÃ©sz-dekoratÅ‘r az Å‘ utasÃ-tÃ¡sÃ¡ra vÃ¡zlatokat kÃ©szÃ-tett az "Ingermanland" tatbalkonjÃ¡rÃ³l a
Peterhofban lÃ©vÅ‘ ErmitÃ¡zs pavilon dÃ-szÃ-tÃ©sÃ©hez.Â A pÃ©teri idÅ‘k mÅ±vÃ©szetÃ©re jellemzÅ‘ fejlett barokk formÃ¡i a
kerÃ¼ltek igen sok orosz hajÃ³n. Ez nem csak a dekorÃ¡ciÃ³jukra, hanem a konstrukciÃ³s formÃ¡jukra is vonatkozik. A
hajÃ³testnek igyekeztek Ã-velt kÃ¶rvonalat adni, ami jÃ³l megfigyelhetÅ‘: felemelt orr Ã©s tat, a vÃ-zvonalhoz kÃ©pest erÅ‘sen
befelÃ© dÅ‘lÅ‘ oldalfalak, a test a kÃ-gyÃ³fejeknÃ©l erÅ‘sen kifelÃ© domborodÃ³ formÃ¡t Ã¶lt, mivel az orrbÃ¡stya fedÃ©lzete
szÃ©lesebb, mint a vÃ-zvonal ebben a metszetben. SÅ‘t, a vÃ-zszintes egyenes mentÃ©n elhelyezett Ã¡gyÃºnyÃ-lÃ¡sokat az
erÅ‘sen Ã-velt dÃ¶rzsgerenda keresztezi, kettÃ©tvÃ¡gva ezt az egyenest. A festÃ©sre szigorÃº kÃ¶vetelmÃ©nyek nem lÃ©tezte
az esetek tÃ¶bbsÃ©gÃ©ben a hajÃ³testet okkerszÃ-nÅ±re festettÃ©k, felette szÃ©les Ã©gszÃ-nkÃ©k, vÃ¶rÃ¶s vagy fekete sÃ¡
hasznÃ¡ltak. A kÃ©t alsÃ³ dÃ¶rzsgerendÃ¡t fekete szÃ-nÅ±re festettÃ©k, a faragÃ¡st aranyoztÃ¡k, vagy okker tÃ³nusÃºra festettÃ
A dekorÃ¡ciÃ³s elemek Ã©s a konstrukciÃ³s formÃ¡k harmÃ³niÃ¡ja a pÃ©teri hajÃ³knak egyedi Ã©s egysÃ©ges mÅ±vÃ©szi
megjelenÃ©st kÃ¶lcsÃ¶nÃ¶zÃ¶tt. A jÃ³ tengerjÃ¡rÃ³ kÃ©pessÃ©g Ã©s a nagy tÅ±zerÅ‘, pÃ¡rosulva a szÃ©p kÃ¼lsÅ‘ formÃ¡val
"Ingermanland"-ot I. PÃ©ter kedvenc hajÃ³jÃ¡vÃ¡ tettÃ©k. Nem vÃ©letlen, hogy az 1715, 1716, 1718, 1719 Ã©s 1721 Ã©vekben
orosz flotta zÃ¡szlÃ³shajÃ³ja volt, 1716-ban pedig az egyesÃ-tett angol-holland-dÃ¡n-orosz kÃ¶telÃ©kÃ©is. PÃ©ter elrendelte az
"Ingermanland" megÅ‘rzÃ©sÃ©t Ã¶rÃ¶k idÅ‘kre, mint tÃ¶rtÃ©nelmi relikviÃ¡t [4]. SzÃ¼ksÃ©ges alÃ¡hÃºzni, hogy az "Ingermanla
mintÃ¡jÃ¡ra (nÃ©hÃ¡ny korszerÅ±sÃ-tÃ©ssel) Ã©pÃ¼ltek az orosz flotta hajÃ³i majd a XVIII. szÃ¡zad vÃ©gÃ©ig. A balti tengerÃ
elsÅ‘ tÃ¡voli kÃ¶rÃºtjÃ¡t 1769-ben (a FÃ¶ldkÃ¶zi tengerre) G. A. Szpiridov admirÃ¡lis parancsnoksÃ¡ga alatt Ã©ppen az ilyen
tÃ-pusÃº hajÃ³kon hajtottÃ¡k vÃ©gre. Egy Ã©vvel kÃ©sÅ‘bb, megsemmisÃ-tve a CsezmÃ©t Å‘rzÅ‘ hatalmas tÃ¶rÃ¶k flottÃ¡t, az
tengerÃ©szek nagygÃ¡ tetÃ©k OroszorszÃ¡got, mint jelentÅ‘s tengeri hatalmat. Â NÃ©hÃ¡ny szÃ³ az "Ingermanland" 4. rajzon
lÃ¡thatÃ³ kÃ¼lalakjÃ¡nak rekonstrukciÃ³jÃ¡rÃ³l. Mint mÃ¡r korÃ¡bban esett rÃ³la szÃ³, a hajÃ³t megbÃ-zhatÃ³an Ã¡brÃ¡zolÃ³
eredeti rajzok vagy modell nem maradt az utÃ³korra. A KÃ¶zponti HaditengerÃ©szeti MÃºzeumban lÃ¡thatÃ³ modell, melyet
tÃ©vesen a pÃ©teri "Ingermanland" Ã¡brÃ¡zolÃ¡sÃ¡nak tekintenek, a valÃ³sÃ¡gban csak egy modell a jÃ³val kÃ©sÅ‘bbi
"Ingermanland"-okbÃ³l. Mint ismeretes, az orosz flottÃ¡ban ezt a nevet hat hajÃ³ viselte: az 1715-Ã¶s Ã©pÃ-tÃ©sÅ± (pÃ©teri)
azutÃ¡n egy-egy az 1733, 1752, 1773 Ã©s kettÅ‘ az 1843 Ã©pÃ-tÃ©sÅ±ek kÃ¶zÃ¼l. Az elsÅ‘ 64 Ã¡gyÃºt hordozott, a kÃ¶vetkez
hÃ¡rom - 66-ot, a kÃ©t utolsÃ³ - egyenkÃ©nt 74-et. Annak, hogy a KHTM-ban Å‘rzÃ¶tt modell az 1715-Ã¶s "Ingermanland"-ot
Ã¡brÃ¡zolja, egy sor tÃ©ny mond ellent: az orr figurÃ¡ja, a tatlÃ¡mpa, a tatdÃ-szÃ-tÃ©s faragÃ¡sainak stÃ-lusa, a hajÃ³test
kÃ¶rvonalai Ã©s a festÃ©se nem egyezik meg azzal, ami a pÃ©teri idÅ‘kre jellemzÅ‘. ElÃ©g megjegyezni, hogy az Ã¡gyÃºnyÃ-lÃ
fehÃ©r sÃ¡vja csak a XVIII. szÃ¡zad vÃ©gÃ©n jelent meg, Ã©s nem az elejÃ©n. Ezen kÃ©rdÃ©s tudomÃ¡nyos kutatÃ¡sainak fig
tanulmÃ¡nyozÃ¡sa megalapozza azt a kÃ¶vetkeztetÃ©st, hogy a mÃºzeumi kiÃ¡llÃ-tÃ¡si tÃ¡rgy nem a pÃ©teri "Ingermanland"-ho
kapcsolÃ³dik, hanem jÃ³val kÃ©sÅ‘bbi idÅ‘szakbÃ³l valÃ³hoz. A rÃ©gÃ³ta elkÃ¶vetett hibÃ¡t az alÃ¡bbiak magyarÃ¡zzÃ¡k: az 187
Ã©vben a Moszkvai Politechnikai KiÃ¡llÃ-tÃ¡s megnyitÃ¡sÃ¡ra kÃ©szÃ¼lve ennek tengeri rÃ©szlegÃ©hez kÃ©szÃ¼lt ez a mode
sietsÃ©gben a pÃ©teri "Ingermanland" kÃ³piÃ¡jÃ¡nak neveztek el.LÃ©tezik olyan vÃ©lemÃ©ny, hogy ezt a hajÃ³t mÃ¡solja egy
mÃ¡sik kismÃ©retÅ± modell is, amit Sz. F. Jurjev, a hajÃ³modellezÃ©s mÅ±vÃ©szetÃ©nek mestere kÃ©szÃ-tett (a fÃ©nykÃ©pÃ
cikk szerzÅ‘i Å‘rzik), ugyanakkor az Ã¡rbÃ³c- Ã©s vitorlarudazat, a kÃ¶tÃ©lzet kÃ©telyeket vet fel; azon kÃ-vÃ¼l a nÃ©gyszÃ¶gl
farvitorla Ã©s orrvitorlÃ¡k meglÃ©te vilÃ¡gosan nem felel meg a pÃ©teri idÅ‘k vitorla-felszerelÃ©sÃ©nek. Mi a lÃ©nyeg? Hiszen
komoly modellezÅ‘, mint Jurjev, magÃ¡tÃ³l nem hibÃ¡zhatott, valami tÃ©vÃºtra vezethette. KiderÃ¼lt, hogy a modell
kÃ©szÃ-tÃ©sekor alapul K. Beggrov XIX. szÃ¡zad vÃ©gÃ©n kÃ©szÃ¼lt litogrÃ¡fiÃ¡jÃ¡t hasznÃ¡lta, ami szintÃ©n nem felel meg
Ã¶s Ã©pÃ-tÃ©sÅ± "Ingermanland"-nak.I. PÃ©ter zÃ¡szlÃ³shajÃ³jÃ¡nak mindezen pontatlansÃ¡gai az Ã¡brÃ¡zolÃ¡sok Ã©s model
terÃ©n, szÃ¼ksÃ©gessÃ© tette megbÃ-zhatÃ³ adatok felkutatÃ¡sÃ¡t. A hÃ-res "Ingermanland" "portrÃ©jÃ¡nak" felelevenÃ-tÃ©s
nagy segÃ-tsÃ©get jelentettek az A. A. Popov Ã¡ltal annakidejÃ©n Ã¶sszegyÅ±jtÃ¶tt anyagok. Az Ã¡dboc- Ã©s vitorlarudazat,
valamint a kÃ¶tÃ©lzet rekonstrukciÃ³jÃ¡nÃ¡l jelen cikk szerzÅ‘i a [6, 7 Ã©s 8] munkÃ¡kat hasznÃ¡ltÃ¡k, valamint rÃ©gi vÃ©snÃ¶k
Zubov, P. Pikart, A. Rosztovcev alkotÃ¡sait. A tovÃ¡bbi kutatÃ¡sok vÃ¡rhatÃ³an lehetÅ‘vÃ© teszik az "Ingermanland" Ã¡rboc- Ã©s
vitorlarudazata, a kÃ¶tÃ©lzete Ã©s a metszetek rÃ©szletes tervrajzainak elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©t, ami lehetÅ‘vÃ© teszi ezen a tÃ¶rtÃ
hajÃ³ valÃ³sÃ¡ghÅ± modelljÃ©nek elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©t.
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1.) BÃ¡rmilyen lÃ¡b (holland, angol vagy orosz) 12 hÃ¼velykbÅ‘l Ã¡ll, az angol Ã©s az orosz egyformÃ¡k voltak - 305 mm, a
holland (amszterdami) - 283 mm.
2.)DÃ¶rzsgerendÃ¡k - a kÃ¼lsÅ‘ hÃ©jazat megvastagÃ-tott palÃ¡nkjai.

3.)"Vettek" - azok a hajÃ³k, melyeket kÃ¼lfÃ¶ldrÅ‘l vÃ¡sÃ¡roltak. I. A. Ivanov, A. C. Konsztantyinov "Szudosztrojenyije" 1979,
No 1.IRODALOM
- Veszelago F. F. - Az orosz hajÃ³k listÃ¡ja 1668 Ã©s 1860 kÃ¶zÃ¶tt, SzentpÃ©tervÃ¡r, 1872.
- Kuseljev G. - HaditengerÃ©sz utazÃ³, SzentpÃ©tervÃ¡r, 1788.
- A TengerÃ©szeti FÅ‘vezÃ©rkar TudomÃ¡nyos BizottsÃ¡ga FeljegyzÃ©sei, SzentpÃ©tervÃ¡r, 1835. XII. rÃ©sz
- Veszelago F. F. - Az orosz tengeri tÃ¶rtÃ©nelem fejezetei, SzentpÃ©tervÃ¡r, 1875.
- Matvejev T. M. - Az orosz fa vitorlÃ¡sok Ã©pÃ-tÃ©szeti-dekoratÃ-v kialakÃ-tÃ¡sa, "Szudosztrojenyije" 1974, No 10.
- K. - Az Ãºj holland hadihajÃ³ Ã©pÃ-tÃ©szet, SzentpÃ©tervÃ¡r, 1709, 1719.
- Az I - VI. osztÃ¡lyÃº hadihajÃ³k arÃ¡nyainak Ã©s mÃ©reteinek tÃ¡blÃ¡zatai (XVIII. sz. elsÅ‘ negyede), a SzovjetuniÃ³
TudomÃ¡nyos AkadÃ©miÃ¡ja, KÃ©zirat
- Szmorgonszkij I. K. - "Nem orosz eredetÅ± hadihajÃ³-Ã©pÃ-tÃ©si, Ã©s nÃ©hÃ¡ny hajÃ³zÃ¡si terminus", Moszkva - LeningrÃ¡d
SzovjetuniÃ³ TudomÃ¡nyos AkadÃ©miÃ¡ja kiadÃ¡sa, 1936. Â oroszbÃ³l fordÃ-totta: Kurusa SÃ¡ndor
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