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Die Welt als Würfel. 5000 Jahre Glück im Spiel 

Світ як гральний кубик. 5000 років 
везіння у грі 
 

Кожен тримав його в руках, але лише одиниці 
знають про його походження. Один із найстаріших 
артефактів гральної культури, гральний кубик 
кидає погляд на свою 5000 історію. 
Різноманітні матеріали, форми та використання 
роблять кубики такими особливими об'єктами. 
Вони є необхідним елементом усіма улюблених 
ігор зі своїми власними правилами і все ж кубик - 
непереборна справа удачі. 
На додачу до знаних у всьому світі ігор з кубиками 
ця виставка презентує наразі забуті цікаві 
артефакти. Проте ми не будемо фокусуватися 
лише на культурній історії кубика. Ми поглянемо на 
світ очима кубика та дослідимо його соціальну 
важливість. Чому ми граємо та що гра робить з 
нами? 

Ви на порозі мандрівки у часі та всім світом. Вона 
починається в майбутньому та закінчується 
найстарішими збереженими кубиками із 
стародавнього Єгипту та сучасного Іраку. 
Час кидати кість! 
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Die Welt als Würfel. 5000 Jahre Glück im Spiel 

Мир как игральный кубик. 5000 лет 
везения в игре 
 

Каждый держал его в руке, но только единицы 
знают о его происхождении. Один из самых 
старинных артефактов игральной культуры, 
игральный кубик бросает взгляд на свою 5000 
летнюю историю. 
Разнообразия материалов, форм и использования 
делают кубик таким уникальным обьектом. Он- 
необходимый элемент любимых игр со своими 
правилами, но все же кубик - дело случая, как ни 
крути. 
Помимо известных во всем мире иго с кубиком эта 
выставка презентует забытые к этому времени 
артефакты. Но мы не планируем сфокусироваться 
только культурной истории кубика. Мы посмотрим 
на мир его глазами и исследуем его социальную 
значимость. Почему мы играем и что игра делает с 
нами? 

Вы на пороге увлекательного путешествия во 
времени через весь мир. Оно начинается в 
будущем и заканчивается самыми старыми 
кубками из древнего Египта и современного Ирака, 
которые дошли до наших дней 

Бросим кости! 
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Die Sammlung Gloger 

Колекція Глогера 
 

Іще зі шкільної лави Якоб Глогер(нар.1991) був 
захоплений гральними кістями. Будучи 
колекціонером мінералів, його перше знайомство із 
геометричною формою кубика відбулося під час 
спостерігання кристалізації флюориту. 
Перша колекція Глогера налічувала лише декілька 
кубиків. Він швидко знаходив нові на блошиних 
ринках. Його інтерес до історії кубику зростав 
разом із колекцією. На додачу до колекціонування 
він досліджував вік та історію об'єкта. Його 
допитливість спалахнула по-особливому із 
кубиками-апаратами, чий механізм заворожував 
його. 
Це призвело до створення однієї із найцікавіших та 
найвичерпніших колекцій у своєму роді: із 
прикладами від сучасних кубиків із Лас Вегасу до 
свої найперших предків. Лейпцизька фірма Erich 
Röber Apparatebau зі своїми пристроями-кубиками 
має важливе значення у цьому контексті. 
Сьогодні Якоб Глогер проводить лекції на зустрічах 
любителів гральних кубиків та пропонує тури. 
Наразі його колекція налічує більш ніж 10000 
експонатів. 
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Die Sammlung Gloger 

Коллекция Глогера 
 

Еще со школьной скамьи Якоб Глогер (род.1991) 
был увлечен игральными кубиками. 
Коллекционируя минералы, его первое знакомство 
с геометрической формой кубика произошло во 
время наблюдения кристаллизации флюорита.  
Первая коллекция Глогера насчитывала все лишь 
несколько кубиков. Он быстро находил новые на 
блошиных рынках. Его интерес к истории кубика 
разрастался вместе с коллекцией. В придачу к 
коллекции он исследовал историю и возраст 
объекта. Его любознательность вспыхнула 
особенно к кубикам-машинам, чей механизм его 
завораживал.  
Это привело к созданию одной из самых 
интересных и исчерпывающих коллекций в своем 
роде: начиная с примерами современных кубиков 
из Лас Вегаса вплоть до своих первых предков. 
Лейпцигская фирма Erich Röber Apparatebau со 
своими кубиками имеет в этом контексте важное 
значение. 
Сегодня Якоб Глогер проводит лекции на встречах 
любителей игровых кубиков и предлагает туры. 
Сейчас его коллекция насчитывает более 10000 
экспонатов. 
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High-Tech und Las Vegas. Der Würfel im 21. 
Jahrhundert 

Хай тек та Лас Вегас - гральний кубик у 
21 сторіччі. 
 

Наразі нові гральні кості у брендованому дизайні 
випускають щороку. Креативні голови намагаються 
втілити свої ідеї через краудфандингові проєкти. 
Як результат маємо нові сучасні кубики з багатьма 
сторонами, зроблені із високоякісних матеріалів 
або ж з особливими технічними параметрами. До 
того ж те, як люди грають, кардинально змінилося 
за останні десятиліття. У спільних іграх гравці 
більше не грають один проти одного а грають 
проти “гри”. А рольові ігри на папері з ручкою 
захоплюють серця гравців із 1970-тих.  
Лас Вегас вважають меккою гравців 20 століття. 
Гральні кубики є всюдисущими в іграх на удачу як 
Craps та Chuck-a-Luck. Точні кубики 
використовують для забезпечення абсолютно 
чесної гри. Проте численні спроби змахлювати 
змінили ігровий світ іще задовго до Лас Вегасу. Ба 
більше нестримний поклик грати в ігри на удачу та 
небезпека ігрової залежності також існують 
століттями. 
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High-Tech und Las Vegas. Der Würfel im 21. 
Jahrhundert 

Хай тек и Лас Вегас – игровой кубик в 
21 веке. 
 
Сегодня новые игральные кости в брендированном 
дизайне выпускают каждый год. Креативные 
головы пытаются воплотить свои идеи через 
краудфандинговые проекты. Как результат, мы 
имеем новые современные кубики со многими 
сторонами, сделанные из высококачественных 
материалов или с особыми техническими 
параметрами. К тому же, как именно люди играют, 
кардинально изменилось за последние 
десятилетия. В коллективных играх игроки больше 
не играют друг против друга, а играют против игры. 
А ролевые игры на бумаге с ручкой увлекают 
сердца игроков из 1970-х. 
Лас Вегас считают меккой игроков 20-го века. 
Игральные кубики вездесущи в играх на удачу как 
Craps и Chuck-a-Luck. Точные кубики используются 
для обеспечения абсолютно честной игры. Однако 
многочисленные попытки смухлевать изменили 
игровой мир еще задолго до Лас Вегаса. Более 
того неудержимый зов играть в игры на удачу и 
опасность игровой зависимости также существуют 
столетиями. 
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Würfeln im geteilten Deutschland 

Підкидання кубика в роз’єднаній 
Німеччині 
 
З початку 1930-тих років велика кількість гральних 
ігор з'являлася на ринку у всьому світі; класичні 
ігри як Yahtzee (покер на кістках) та Монополія 
задали тренд, водночас з'явився перший автомат 
для підкидання кубика. 
Тоді як гра загалом вважалася частиною людської 
природи, приватні азартні ігри були несумісними із 
державним соціалізмом НДР. І хоча ігри були 
легалізовані у 1968, влада цього не схвалювала. 
Проте гральні клуби зустрічалися та проводили 
зустрічі в парках, пабах та приватних 
помешканнях.  
Новинки в НДР були переважно ігри для дітей у 
чому не останню роль зіграла пропаганда. 60 
відсотків ігор були вироблені в місті Карла Маркса 
(зараз Чемнітц). Місто експортувало значну 
частину цих ігор до так званих “братських 
соціалістичних народів”. З іншого боку настільні 
ігри, які не завжди можна було знайти в магазині, 
часто робили майстри на всі руки. Проте зрештою 
лише одна гра НДР Der Bunte Würfel (Кольоровий 
кубик) пережила зміни, що відбулися після падіння 
Берлінської стіни у 1990. 
Федеративна Республіка Німеччини в свою чергу 
ввела суворе регулювання на публічні азартні ігри 
із 1950-тих. В той же час там ігрова індустрія 
створила нові складні та детальн ігри з кубиком. Це 
демонструють її великі ігрові ярмарки, висока 
кількість продажів аналогових ігор та приз Spiel des 
Jahres (Гра року), заснований 1979. 
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Würfeln im geteilten Deutschland 

Подбрасывание кубика в 
разъединенной Германии 
 
С начала 1930-х годов на рынке во всем мире 
появилось большое количество настольных игр; 
классические игры как Yahtzee (покер на костях) и 
Монополия задали тренд, в то же время появился 
первый автомат для подбрасывания кубика. 
В то время как игра в целом считалась частью 
человеческой природы, частные азартные игры были 
несовместимы с государственным социализмом ГДР. 
И хотя игры были легализованы в 1968 году, власть 
этого не одобряла. Однако игровые клубы 
собирались и проводили встречи в парках, пабах и 
частных домах. 
Новинками в ГДР были преимущественно игры для 
детей, во многом не последнюю роль здесь сыграла 
пропаганда. 60 процентов игр были произведены в 
городе Карла Маркса (сейчас Хемниц). Город 
экспортировал значительную часть этих игр так 
называемым "братским социалистическим народам". 
С другой стороны, настольные игры, которые не 
всегда можно было найти в магазине, часто делали 
частные мастера на все руки. Однако в конце концов 
только одна игра ГДР Der Bunte Würfel (Цветной 
кубик) пережила изменения, произошедшие после 
падения Берлинской стены в 1990 году. 
Федеративная Республика Германии в свою очередь 
ввела строжайшее регулирование на публичные 
азартные игры с 1950-х. В то же время там игровая 
индустрия создала новые сложные и детальные игры 
с кубиком. Это демонстрируют большие игровые 
ярмарки, высокое количество продажей аналоговых 
игр и приз Spiel des Jahres (Игра года), основанный в 
1979 году. 
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Die dunkle Seite: Würfelspiel und Propaganda 

Темний бік: Гра в кубик та пропаганда 
 
Впродовж Першої світової війни ігри 
відображували мілітаризацію суспільства. Кохані 
надсилали ігри через війсьову пошту як подарунок 
на фронт. Там солдати грали, щоб скоротати час, 
забутися або відволіктися від страждань. За 
панування нацистів пропаганду та ідеологію 
просочилася через ігри з кубиком у дитячі кімната 
та яслі. Мілітаризм та уславлення нацистського 
режиму були ключовим елементом багатьох ігор. У 
1943 році виробництво ігор припинилося задля 
виробництва військової продукції. Подальше 
продукування здійснювалося лише задля 
підтримки бойового духу на фронті. Проте 
саморобні ігри показали інші сторони, а саме 
єврейські та супротивні а також нестачу матеріалів 
впродовж та після війни. 
Навіть перед війною колоніальна репрезентація 
так званої Європейської вищості була звичайною 
річчю. Шовінізм грайливо транслювався із 
владолюлюбної та місіонерської перспективи. 
Колоніальний зміст і досі відтворювався у 
нещодавніх гральних іграх, тоді як більш критичний 
підхід був впроваджений лише декілька років тому. 
Це слугує прикладом того, що ігри з кубиком є 
набагато більше ніж розваги та різноманіття: Вони 
є дзеркалом свого часу відбиваючи соціальні 
умови відповідного періоду.  
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Die dunkle Seite: Würfelspiel und Propaganda 

Темная сторона: Игра в кубик и 
пропаганда 
 
Во время Первой мировой войны игры отражали 
милитаризацию общества. Возлюбленные 
присылали игры через военную почту в качестве 
подарка на фронт. Там солдаты играли, чтобы 
скоротать время, забыться или отвлечься от 
страданий. Во времена нацизма пропаганда и 
идеология просочилась через игры с кубиком в 
детские комнаты и ясли. Милитаризм и 
прославление нацистского режима являлись 
ключевым элементом многих игр. В 1943 году 
производство игр прекратилось для производства 
военной продукции. Дальнейшее производство 
осуществлялось только для поддержания боевого 
духа на фронте. Однако самодельные игры 
показали другие стороны происходящего, а именно 
еврейские и несогласные, а также нехватку 
материалов на протяжении и после войны. 
Даже перед войной колониальная репрезентация 
так называемого Европейского превосходства 
была обычной вещью. Шовинизм игриво 
транслировался из властолюбивой и 
миссионерской перспективы. Колониальное 
содержание до сих пор воспроизводилось в 
недавних настольных играх, тогда как более 
критический подход был внедрен лишь несколько 
лет назад. 
Это служит примером того, что игры с кубиком 
есть нечто гораздо большее, чем развлечения и 
разнообразие: Они являются зеркалом своего 
времени отражая социальные условия 
соответствующего периода. 



11 
 

Mechanisches Glück. Automaten aus Leipzig und der 
Welt 

Механічна удача 

Пристрої з Лейпцигу та всього світу 
 

Людину давно заворожували механічні пристрої. 
Бум механічних ігор припав на 18 століття. А зі 
своїм ілюстрованим поштовим каталогом продавці 
іграшок Bestelmeier та Catel допомогли 
популяризувати ці тоді ще досі крихітні пристрої. 
Найімовірніше найстаріша машина для підкидання 
кубиків була презентована 1738 року. Близько 150 
років потому почали поширюватися більш складні 
гральні автомати із слотом для монетки. Згодом на 
ринку з'явилася ціла низка різноманітних 
пристроїв, тоді як паби та кнайпи перетворювалися 
на місця із встановленими ігровими автоматами. 
Знаними фірмами-виробниками таких пристроїв у 
Лейпцигу близько 1900 року були Jentzsch und 
Meerz, Plagwitzer Musikwerke Ariophon та E.G. 
Lochmann & Co. І хоча важливі моделі виробляли у 
Лейпцигу, самі вони були лишень другорядним 
товаром. Увага була прикута до музичних та 
розважальних пристроїв, як, до прикладу, гра 
спіймай мяч Bajazzo. 
Кубик-автомат (Würfelautomat) - це ігровий 
пристрій. Потягнувши за важіль, натиснувши на 
кнопку чи зробивши щось подібне (інколи за 
допомогою монетки) ви запускаєте механізм, що 
показує вам випадкове значення кубика. 
(визначення Якоба Глогера) 
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Mechanisches Glück. Automaten aus Leipzig und der 
Welt 

Механическая удача 

Устройства из Лейпцига и всего мира 
 
Человека давно завораживали механические 
устройства. Бум механических игр пришелся на 18 
век. А со своим иллюстрированным почтовыми 
каталогами продавцы игрушек Bestelmeier и Catel 
помогли популяризировать эти тогда еще 
крошечные устройства. 
Вероятнее всего, старейшая машина для 
подбрасывания кубиков была презентована в 1738 
году. Около 150 лет спустя начали 
распространяться более сложные игровые 
автоматы со слотом для монетки. Впоследствии на 
рынке появился целый ряд различных устройств, в 
то время как бары и забегаловки превращались в 
места со встроенными игровыми автоматами. 
Известными фирмами-производителями таких 
устройств в Лейпциге около 1900 года были 
Jentzsch und Meerz, Plagwitzer Musikwerke Ariophon 
и E.G. Lochmann & Co. И хотя важные модели 
производились именно в Лейпциге, здесь сами 
кубики были только второстепенным товаром. 
Внимание было сфокусировано на музыкальных и 
развлекательных устройствах, как, например, игра 
поймай мяч Bajazzo. 
Кубик-автомат (Würfelautomat) – это игровое 
устройство. Потянув за рычаг, нажав кнопку или 
сделав что-то подобное (иногда с помощью 
монетки) вы запускаете механизм, показывающий 
вам случайное значение кубика. (Определение 
Якоба Глогера) 
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ROVO - Erich Röber Apparatebau Leipzig 
 

Впродовж гральних вечорів точному механіку 
Артуру Рьоберу часто надокучали підкидання 
кубика. У 1932 це надихнуло на створення 
зручного пристрою, який показував число на 
кубику. Після створення прототипу, його 
виробництво швидко набрало обертів. 
Назва бренду “RÖVO ” поєднує ім'я засновників 
Рьобера та Фолкродта (Röber and Volkrodt). Та 
збільшивши експорт вони змінили назву на ROVO. 
Новинка швидко викликала інтерес в Німеччині та 
по всьому світу. Розширення ROVO призвело до 
нових інноваційних поповнень у асортименті, що 
був представлений на Лейпцизькій торговельній 
ярмарці. 
У 1939 компанія Erich Röber Apparatebau була 
виробником - світовим лідером у цій галузі. Проте у 
1941 під час Другої світової війни виробництво 
було зупинене та переформатовано на продукцію 
для Вермахта. З 1949 року виробництво ROVO 
відновилося із меншим асортиментом. Проте 
попередніх темпів успіху досягти вже було 
неможливо. Відтоді вироблялися лише розподільні 
пристрої. В 1972 році компанію націоналізували під 
назвою VEB Schaltgeräte Leipzig. 
Пізніше концепт був скопійований у спрощеній 
формі та пристрій виробляли невеликими 
партіями. Проте успіху ROVO 1930-тих і досі немає 
рівних. 
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ROVO - Erich Röber Apparatebau Leipzig 
 
Во время игровых посиделок вечерами точному 
механику Артуру Рёберу часто надоедали 
подбрасывания кубика. В 1932 это вдохновило его 
на создание удобного устройства, показывающего 
результат на кубике. После создания прототипа, 
его производство быстро набрало обороты. 
Название бренда "RÖVO" объединяет имя 
основателей Рёбера и Фолкродта (Röber and 
Volkrodt). Но, увеличив экспорт, они изменили 
название на ROVO. Новинка быстро вызвала 
интерес в Германии и во всем мире. Расширение 
ROVO привело к новым инновационным 
пополнениям в ассортименте, представленном на 
Лейпцигской торговой ярмарке. 
В 1939 году компания Erich Röber Apparatebau 
была мировым лидером в этой отрасли. Однако в 
1941 году во время Второй мировой войны 
производство было остановлено и 
переформатировано на производство продукции 
для Вермахта. С 1949 года производство ROVO 
возобновилось но с меньшим ассортиментом. 
Однако предыдущих темпов успеха добиться уже 
было невозможно. С этого времени производились 
только распределительные устройства. В 1972 
году компанию национализировали под названием 
VEB Schaltgeräte Leipzig. 
Позже концепт был скопирован в упрощенной 
форме, и устройство производились небольшими 
партиями. Однако успеху ROVO 1930-х до сих пор 
нет равных. 
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Zwischen Handwerk und Industrialisierung 

Поміж ручною роботою та 
індустріалізацією. 
 
Виробництво ігрової індустрії досягло піку у 1880-
тих. Майстерно розписані вручну жерстяні фігури 
або ж інші розкішні ознаки були притаманні 
багатьом іграм із гральними кубиками. Серед 
середнього класу були дуже популярними великі та 
витончені настільні ігри із особливим дизайном. 
З'явилися нові винаходи, як літаки та дирижаблі, 
тоді як навчальні та ігри експедиції задавали 
тренд. До того ж компанії із різних індустрій 
створювали свої ігри. Це дало простір новим 
рекламним можливостям: компанії 
використовували кубики як засіб реклами, щоб 
привернути до себе увагу. 
Перед Першою світовою війною німецька гральна 
індустрія була знана в усіх куточках світу і була 
важливим експортером.  
Як результат прогресу в індустріалізації прості ігри 
в коробках та кубики почали вироблятися масово. 
Більш доступні версії та більш привілейовані 
варіанти однієї і тієї ж гри стали звичними для ігор. 
У багатьох випадках ігри з кубиком стали 
простішими- проте таким чином доступними для 
більшого кола гравців. 
У Лейпцигу задавали тон такі видавництва як 
Schmidt & Römer та іграшкові фабрики як Gustav 
Tietze AG. Торгівля поліграфією та чудове 
транспортне розташування у “Місті книг” створили 
важливі передумови для швидкого та вигідного 
виробництва ігор. 
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Zwischen Handwerk und Industrialisierung 

Между ручной работой и 
индустриализацией 
 

Производство игровой индустрии достигло пика в 
1880-х. Искусно расписанные вручную жестяные 
фигурки или другие признаки роскоши были 
присущи многим играм с игральными кубиками. 
Среди среднего класса были очень популярны 
большие и утонченные настольные игры с особым 
дизайном. 
Появлялись новые изобретения, как самолеты и 
дирижабли, в то время как учебные и 
экспедиционные игры задавали тренд. К тому же 
компании из разных индустрий создавали свои 
игры. Это дало площадку новым рекламным 
возможностям: компании использовали кубики как 
средство рекламы, чтобы привлечь к себе 
внимание. 
Перед Первой мировой войной немецкая игровая 
индустрия была известна во всех уголках мира, а 
Германия являлась важным экспортером. 
Как результат прогресса в индустриализации 
простые игры в коробках и кубиках начали 
производиться массово. Более доступные версии 
и более привилегированные варианты одной и той 
же игры стали обычными для игр. Во многих 
случаях игры с кубиком стали проще, однако таким 
образом доступными для большего круга игроков. 
В Лейпциге задавали тон издательство Schmidt & 
Römer и игрушечные фабрики как Gustav Tietze 
AG. Торговля полиграфией и отличное 
транспортное расположение в “Городе книг” 
создали важные предпосылки для быстрого и 
выгодного производства игр. 
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Mensch ärgere Dich nicht. KIassiker seit über 100 
Jahren 

Mensch ärgere Dich nicht (Людино не 
злися) - класична гра вже більш ніж 
століття 
 
Взимку 1907-1908 років Йозеф Фрідріх Шмідт 
вигадав гру з кубиком Mensch ärgere Dich nicht для 
забави своїм дітям. Прототипом гри стала 
індійська гра Pachisi, з витоками у 16 столітті. І досі 
популярну в Англії цю гру привезли з собою 
подорожуючі.  
У Європі її першими нащадками стали англійська 
Ludo та швейцарська Eile mit Weile (Поспішай 
повільно). Шмідт значно спростив правила. 
Близько 1910 він створив свою першу гру у 
мюнхенській майстерні. Проте спершу вона не 
була прийнята з великим ентузіазмом. 
Починаючи з 1914 німецька версія гри Mensch 
ärgere Dich nicht ввійшла в масове виробництво. 
На початку Першої світової Шмідт пожертвував 
3000 примірників для армії та військових лікарень, 
де гра набрала популярності зважаючи на 
тогочасні фото та листи з фронту. Наприкінці війни 
у 1918 солдати привезли гру в свої домівки 
збільшивши попит на неї. До 1920 за ціною 35 
пфенінгів було продано 1 мільйон примірників. 
Хоча по всьому світу є ціла низка ігор- нащадків 
Pachisi існують також декілька версій Mensch 
ärgere Dich nicht. Сьогодні берлінська компанія 
Schmidt Spiele GmbH виробляє різні варіанти гри, 
яка і до сьогодні дуже популярна. 
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Mensch ärgere Dich nicht. KIassiker seit über 100 
Jahren 

Mensch ärgere Dich nicht (Человек не 
злись) - классическая игра на 
протяжении уже более века 
 
Зимой 1907-1908 Йозеф Фридрих Шмидт придумал 
игру с кубиком Mensch ärgere Dich nicht для 
развлечения своим детям. Прототипом игры стала 
индийская игра Pachisi корни которой 
прослеживаются в 16 веке. До сих пор популярную 
в Англии, эту игру привезли туда с собой 
путешественники. 
В Европе ее первыми потомками стали английский 
Ludo и швейцарский Eile mit Weile (Спеши 
медленно). Шмидт значительно упростил правила. 
Около 1910 года он создал свою первую игру в 
мюнхенской мастерской. Однако сначала она не 
была принята с большим энтузиазмом. 
Начиная с 1914 года немецкая версия игры Mensch 
ärgere Dich nicht вошла в массовое производство. 
В начале Первой мировой Шмидт пожертвовал 
3000 экземпляров для армии и военных больниц, 
где игра набрала популярность о чем 
свидетельствуют письма с фронта. В конце войны 
в 1918 солдаты привезли игру в свои дома, 
увеличив спрос на нее. К 1920 году по цене 35 
пфеннингов было продано 1 миллион 
экземпляров. 
Хотя по всему миру есть целый ряд игр-потомков 
Pachisi существуют также несколько версий 
Mensch ärgere Dich nicht. Сегодня берлинская 
компания Schmidt Spiele GmbH производит разные 
варианты игры, которая и по сей день очень 
популярна. 
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Vielfalt in Form und Material. Der Würfel im Fokus 

Різноманіття форми та матеріалів. 
Кубик під мікроскопом 
 
Тисячоліттями кубики використовувалися усюди та 
по всьому світу. Впродовж цього часу вони 
змінилися у багатьох вимірах. До 1800 кубик уже 
мав величезну кількість форм та версій.  
В Англії можна побачити teetotum (дзига із 
номерами). В Індії і досі використовують довгий 
чотиристоронній кубик для гри у chaupar. До того ж 
повсюди використовують кубики із зображеннями і 
багатьма сторонами. Є навіть кубики у формі 
людей. Проте 6-гранний кубик все ж є 
найпоширенішим. 
Матеріал з якого виготовлений гральний кубик 
залежав та залежить від статусу та класу 
власника. Аристократи та представники 
середнього класу могли дозволити собі кубик із 
слонової кістки, дорогоцінного каменю або 
самшиту, тоді як представники нижчого класу мали 
дерев'яні, металеві та кубики зроблені з кісток. 
Гральні кості виробляли у великій кількості іще в 
стародавні часи. Торгівля ними почалася 
виробниками як побічну до обробки кісток. У 19 
столітті велика кількість моделей кубика 
вироблялися із тагуа та змійовика у Цьобліці. Тоді 
такі ігри все частіше доставлялися в пакуванні із 
орнаментом. 
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Vielfalt in Form und Material. Der Würfel im Fokus 

Разнообразие формы и материалов. 
Кубик под микроскопом 
 
Тысячелетиями кубики использовались везде в 
разных уголках планеты. За это время они 
изменились во многих измерениях. До 1800 
существовало уже огромное количество форм и 
версий кубиков. 
В Англии можно увидеть teetotum (волчок с 
номерами). В Индии до сих пор используют 
длинный четырехсторонний кубик для игры в 
chaupar. К тому же повсюду используются кубики с 
изображениями и многими сторонами. Есть даже 
кубики в форме людей. Однако 6-гранный кубик 
все же наиболее распространен. 
Материал, из которого изготовлен игральный 
кубик, зависел и зависит от статуса и класса 
владельца. Аристократы и представители 
среднего класса могли позволить себе кубик из 
слоновой кости, драгоценного камня или самшита, 
тогда как представители низшего класса 
пользовались деревянными, металлическими 
кубиками и кубиками из костей. 
Игральные кости производили в большом 
количестве еще в древние времена. Торговля ими 
началась производителями как побочная к 
основному занятию - обработке костей. В 19 веке 
большое количество моделей кубика 
производились из тагуа и змеевика в Цеблице. 
Тогда такие игры все чаще доставлялись в 
упаковке с орнаментом. 
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Der vergessene Bestseller Glocke und Hammer 

Забутий бестселер -  Glocke und 
Hammer (Дзвін та Молот) 
 
Glocke und Hammer можна вважати прообразом 
сучасних ігор-аукціонів із картками та кубиками. 
Впродовж 19 століття гра була настільки 
популярною, що привертала увагу навіть 
математиків. Проте вона майже повністю зникла 
після Другої світової війни. 
Цей короткостроковий бестселер взяв за основу 
гру Schimmel (Білий кінь) незадовго після 1800. 
Бельгійська версія Blinde Kuh(Піжмурки) де 
використовувалися дзвоник та молоток вважається 
їхнім праобразом. Гра швидко набрала 
популярності у Європі. Її популярність доводять 
численні багатомовні версії, на який і сподівалися 
друкарні. Віденський видавець та арт дилер 
Гайнріх Фрідріх Мюллер (1779-1848) зробив 
вагомий внесок у поширення гри. 
Гра в аукціон вміщує 5 карток та 8 кубиків, які 
мають лише крапки або символи на одній зі сторін. 
Із потоком коштів, обмінами та аукціонами 
впродовж гри Дзвін та Молот втілив у собі дух 
першого століття індустріального капіталізму. 
Перед 1945 Glocke und Hammer вироблялася 
великими виробниками - часто із вишуканим 
дизайном. Скоріш за все останній та найбільший 
випуск гри відбувся 1974.  
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Der vergessene Bestseller Glocke und Hammer 

Забытый бестселлер - Glocke und 
Hammer (Колокол и Молот) 
 
Glocke und Hammer можно считать прообразом 
современных игр-аукционов с картами и кубиками. 
В течение 19 века игра была настолько 
популярной, что привлекала внимание даже 
математиков. Однако она почти полностью 
исчезла после Второй мировой войны. 
Этот краткосрочный бестселлер взял за основу 
игру Schimmel (Белая лошадь) незадолго после 
1800 года. Бельгийская версия Blinde 
Kuh(Жмурки), где использовались колокольчик и 
молоток, считается их прообразом. Игра быстро 
набрала популярность в Европе. Ее популярность 
доказывают многочисленные многоязычные 
версии, на которую и надеялись типографии. 
Венский издатель и арт дилер Гайнрих Фридрих 
Мюллер (1779-1848) внес весомый вклад в 
распространение игры. 
Игра в аукцион вмещает 5 карт и 8 кубиков, 
которые имеют только точки или символы на 
одной из сторон. Объединяя потоки средств, 
обмены и аукционы на протяжении игры Колокол и 
Молот воплотил дух первого века индустриального 
капитализма. 
Перед 1945 Glocke und Hammer производилась 
крупными производителями – часто с изысканным 
дизайном. Скорее всего, последний и самый 
большой выпуск игры состоялся в 1974 году. 
 
 
 
 



23 
 

Gott würfelt nicht! Die Verteufelung des Spiels 

Бог не грає в кості! Демонізація гри 
 
Заборона азартних ігор тягнеться крізь історію 
червоною ниткою. В Середньовіччі ігри з 
гральними кубиками були втіленням азартної гри. 
У багатьох випадках люди робили ставку на 
останню сорочку чи навіть власне життя. Частина 
церкви засудила гру на гроші як гріховну. Вони 
вірили що неконтрольовані емоції гравців ведуть 
до богохульства. Та все ж у Середньовіччі складні 
рішення приймалися саме за допомогою кубика: 
призначаючи покарання чи вирішуючи комерційні 
справи. 
Проте криміналізація таких ігор зазвичай грала на 
руку вищим ешелонам суспільства. Наприклад, у 
1190 Річард Левове серце заборонив своєму 
війську гру на гроші - за виключенням лицарів та 
старших офіцерів. Бродяга, що підкидає кості, це 
стереотипний символ, що демонструє небезпеку 
азартних ігор. 
Наприкінці 14 століття заборона на ігри в кості була 
розширена, що було зазначено в наказах та 
листівках. Публічно виносилися вироки, а самі ігри 
спалювалися. У 1800 любителі пограти в кості 
піклувалися про надійні схованки для ігрових 
атрибутів під час поліцейських рейдів у Англії. 
Одним із способів обходження заборони стали 
ігрові доски, що маскували під книги. Навіть 
сьогодні є суворі правила, що регулюють азартні 
ігри в казино та лотереях. 
 
 
 

 



24 
 

Gott würfelt nicht! Die Verteufelung des Spiels 

Бог не играет в кости! Демонизация 
игры 
 
Запрет азартных игр тянется сквозь историю 
красной нитью. В Средневековье игры с 
игральными кубиками были воплощением 
азартной игры. Во многих случаях люди делали 
ставку на последнюю рубашку или даже жизнь. 
Часть церкви осудила игру на деньги как 
греховную. Они верили, что неконтролируемые 
эмоции игроков ведут к богохульству. И все же, в 
Средневековье сложные решения принимались 
именно с помощью кубика: назначая наказание 
или решая коммерческие дела. 
Однако криминализация таких игр обычно играла 
на руку высшим слоям общества. Например, в 
1190 году Ричард Львиное сердце запретил 
своему войску игру на деньги - за исключением 
рыцарей и старших офицеров. Бродяга, 
подбрасывающий кости, - стереотипный символ, 
демонстрирующий опасность азартных игр. 
В конце 14 века запрет на игры в кости был 
расширен, что было отмечено в приказах и 
открытках. Публично выносились приговоры, а 
игры сжигались. В 1800 любители поиграть в кости 
заботились о надежных тайниках для игровых 
атрибутов во время полицейских рейдов в Англии. 
Одним из способов обхождения запрета стали 
игровые доски, маскирующиеся под книги. Даже 
сегодня есть строгие правила, регулирующие 
азартные игры в казино и лотереях. 
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Wie alles begann: Die Anfänge des Spielwürfels 

Як все починалося: Витоки кубика 
 
Майже у всіх ранніх урбанізованих суспільствах 
людства трапляються ознаки існування гральних 
кубиків. Деяким з них більш ніж 5000 
років.  Гральний кубик був незамінним в багатьох 
іграх тисячоліттями. 
Найдавніші будь-коли знайдені шестигранні кубики 
походять із Тепе-Гавра (Ірак), Шахрі-Сухте 
(теперішній Східний Іран) та Мохенджо-
Даро(Пакистан). Всі вони датуються серединою 
третього тисячоліття до нашої ери. Найперші знані 
настільні ігри із стародавнього Єгипту та 
Месопотамії теж мають гральний кубик: Mehen, 
Senet, 20-field-Game, королівська гра Ur або 58-
hole Game. 
В Стародавній Греції стала популярною гра-пять-
ліній. До того ж такі ігри були популярні і в 
стародавньому Римі: імператор Августус згадував 
найстаріші знані до сьогодня правила гри в асик, 
тоді як імператор Клаудіус навіть написав книгу 
про гру з кубиком.    
В стародавні часи використовували також 
чотиристоронній Astragali (кості) на додачу до 
звичних тоді підкидання паличок та кубиків 
пірамідної форми. Раковини каурі 
використовувалися як природні гральні кубики.  
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Wie alles begann: Die Anfänge des Spielwürfels 

Как все начиналось: Истоки кубика 
 
Почти во всех ранних урбанизированных 
человеческих общинах встречаются признаки 
существования игральных кубиков. Некоторым из 
них более 5000 лет. Игорный кубик был незаменим 
во многих играх тысячелетиями. 
Самые древние, никогда не найденные 
шестигранные кубики были изготовлены в Тепе-
Гавра (Ирак), Шахри-Сухте (нынешний Восточный 
Иран) и Мохенджо-Даро (Пакистан). Все они 
датируются серединой третьего тысячелетия до 
нашей эры. Самые известные настольные игры из 
древнего Египта и Месопотамии тоже имеют 
игровой кубик: Mehen, Senet, 20-field-Game, 
королевская игра Ur или 58-hole Game. 
В Древней Греции стала популярной “игра-пять-
линий”. К тому же такие игры были популярны и в 
древнем Риме: император Августус упоминал 
самые старые известные правила игры в ассик, 
тогда как император Клаудиус даже написал книгу 
об игре с кубиком. 
В древние времена использовали также 
четырехсторонний Astragali (кости) в дополнение к 
привычному на то время подбрасыванию палочек 
и кубиков пирамидальной формы. Раковины каури 
использовались как естественные игральные 
кубики. 
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Nard - Puff - Backgammon! Kult seit 4000 Jahren 

Гра-легенда Nard – Puff – Backgammon 
із 4000 історією 
 
Backgammon це одна із найстаріших настільних 
ігор у світі. Незалежний розвиток низки ігор 
Backgammon розпочався в Месопотамії 4000 років 
тому. І до сьогодні це культова гра в багатьох 
регіонах світу, знана під різними назвами та у 
різних версіях.  
Перша версія гри Backgammon була зіграна в 
Римській імперії уже в 2 столітті до нашої ери. 
Проте першою грою, яка нагадує сучасну, стала 
перська гра Nard (нарди), створена близько у 3 
столітті нашої ери. У Nard(нарди) грали з 2 
кубиками та 15 ігровими елементами. До того ж та 
версія виглядала майже як сучасна. Різні варіації 
цієї гри досягнули навіть Індії та Східної Азії.  
В часи Середньовіччя гра поширилася в Європі. 
Зовсім скоро вона перетворилася на складну гру 
Puff (у німецькомовних регіонах) та Trictrac (у 
франкомовних). Слово Backgammon вперше 
згадується в Англії 1625 року, де вже була 
поширена дуже схожа версія гри під назвою 
Tables.  
Сучасні правила щодо пари гральних кубиків 
з'явилися в Нью Йорку та були затверджені лише в 
1920-тих. Ймовірний перший інтернаціональний 
турнір був проведений на Багамах у 1964 та 
спровокував пізніший успіх Backgammon. 
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Nard - Puff - Backgammon! Kult seit 4000 Jahren 

Игра-легенда Nard – Puff – 
Backgammon с 4000 летней историей 
 
Backgammon это одна из самых старых 
настольных игр в мире. Независимое развитие 
ряда игр Backgammon началось в Месопотамии 
4000 лет назад. И сегодня это культовая игра во 
многих регионах мира, известная под разными 
названиями и в разных версиях.  
Первая версия игры Backgammon была сыграна в 
Римской империи уже во 2 веке до нашей эры. 
Однако первой игрой, напоминающей 
современную, стала персидская игра Nard (нарды), 
созданная в 3 веке нашей эры. В Nard играли с 2 
кубиками и 15 игровыми элементами. К тому же та 
версия выглядела почти как современная. Разные 
вариации этой игры достигли даже Индии и 
Восточной Азии. 
Во времена Средневековья игра 
распространилась в Европе. Совсем скоро она 
превратилась в сложную игру Puff (в 
немецкоязычных регионах) и Trictrac (во 
франкоязычных). Слово Backgammon впервые 
упоминается в Англии 1625, где уже была 
распространена очень похожая версия игры под 
названием Tables. 
Современные правила касающиеся пары 
игральных кубиков появились в Нью-Йорке и были 
утверждены только в 1920-х. Предполагаемый 
первый интернациональный турнир был проведен 
на Багамах в 1964 и спровоцировал более поздний 
успех Backgammon. 
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Концепція, кураторство та архітектура 
Концепция, кураторство и архитектура 
Tim Rood, Jakob Gloger, Andre Gloger 
 
Підтримуюча співпраця 
Поддерживающее сотрудничество 
Clara Wübbeke 
 
Маркетинг 
Маркетинг 
Ann-Kathrin Reichenbach 
 
Зв'язки з громадськістю 
Связи с общественностью 
Katja Etzold, Nadine Gerth 
 
освіта та посередництво 
образование и посредничество 
Eva Lusch, Clara Wübbeke, Tim Rood 
 
координація проекту 
координация проекта 
Ulrike Dura 
 
Будівельно-технічне обслуговування 
Строительно-техническое обслуживание 
Andre Gloger, Thomas Teichmann, 
Robert Brückner, Ines Seefeld 
 
секретаріат виставки 
секретариат выставки 
Cathrin Orzschig 
 
Центральна документація 
Центральная документация 
Michael Stephan, Sabrina Linnemann, Sebastian Krötzsch 
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Графічний дизайн 
Графический дизайн 
GRUETZNER TRIEBE 
 
Наукові поради 
Научный совет 
Friederike Degner, Lina Frubrich, 
Dr. Maike Günther, Marko Kuhn, 
Steffen Poser, Dr. Johanna Sänger, 
Prof. Dr. Ulrich Schädler 
 
опорна будівля 
опорное здание 
Enrico Garten 
 
Переклад 
Перевод 
Peggy Plötz-Steger, Kateryna Lysenko 
 
Колекція 
Коллекция 
Якщо не вказано інше, усі показані  
предмети є з приватної колекції Якоба  
Глогера, Лейпциг. 
Если не указано иное, все показанные предметы 
принадлежат частной коллекции Якоба Глогера, 
Лейпциг. 
 
Додаткові позики та права на зображення 
Дополнительные кредиты и права на изображение 
Landesamt fur Archäologie Sachsen (Dresden), 
Ägyptisches Museum – Georg Steindorff – der Universität 
Leipzig, Schweizer Spielmuseum (La Tourde-Peilz), unidice 
GmbH (Marktrodach), Staatliche Museen zu Berlin 
(Antikensammlung), The Metropolitan Museum of Art (New 
York City), The Penn Museum (Philadelphia) 
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Світ як гральний кубик.  

5000 років везіння у грі 

Виставка приватної колекції  

Якоба Глогера, Лейпциг 

в Музеї історії міста Лейпцига,  

13.04. - 18.09.2022 

З вівторка по неділю та у святкові дні з 10:00 до 18:00 

 

 

Мир как игральный кубик.  

5000 лет везения в игре 

Выставка частной коллекции  

Якоба Глогера, Лейпциг 

в Лейпцигском городском историческом  

музее, 13.04. - 18.09.2022 

Со вторника по воскресенье и в праздничные дни с 

10:00 до 18:00 

 

 

Stadtgeschichtliches Museum Leipzig 

Haus Böttchergäßchen 

Böttchergäßchen 3 

04109 Leipzig 

 

stadtmuseum@leipzig.de 



www.stadtmuseum-leipzig.de


