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ВІРТУАЛЬНИЙ МУЗЕЙ 
ІСТОРИЧНОЇ АРТИЛЕРІЇ

П очнемо з «вічного» питання, що неодноразово обговорювалось в 
українському зброєзнавстві, яке, однак, формально слід поставити: до якої 
зброї (гармат у нашому випадку) можна адекватно застосовувати термін 

«українська». Чи можна вважати «українською» лише зброю, виготовлену на певних 
територіях у майстернях (людвисарнях), які забезпечували її повний виробничий цикл? 
Вочевидь, відповідь насамперед залежить від специфіки конкретних досліджень і 
наукових поглядів дослідників. Особисто нам імпонує думка відомого польського 
зброєзнавця В. Кваснєвича, згідно якої національною слід уважати не тільки зброю, 
повністю виготовлену на території держави, а й змонтовану з імпортованих частин 
(автор говорив передусім про шаблі), стилістично й декоративно оформлену відповідно 
до національного смаку (54,16,17).

Загалом, ми поділяємо позицію польського вченого, але з одним важливим 
зауваженням стосовно такого виду зброї, як гармата. Гадаємо, не слід ставити знак 
рівняння між термінами «українська артилерія» та «національна артилерія», особливо 
щодо періоду XVI-XVII століть, коли український народ (теж, до речі, поняття доволі 
нестійке стосовно XVI-XVII століть) ще повільно розмірковував над майже 
гамлетівським питанням: бути йому нацією чи не бути. Щодо зброї, зокрема гармат, то 
використовувати термін «національний» у будь-якому разі доволі проблематично і 
навіть некоректно. Зазвичай вузька «національна одіж» не пасує до всієї 
різноманітності зразків зброї, поширеної на тій чи іншій території, а в надто на таких 
нерегульованих перехрестях, як українські землі.

Тому ми намагаємося утримуватися від доволі поширених в історії воєнної 
техніки національних перебільшень, що граничать з нестримним максималізмом, і 
схильні розглядати різні людвисарські «школи» як інтегроване співтовариство, у якому 
зброярі не тільки не приховували своїх секретів, але пишалися й інколи, навіть 
хизувалися ними, виставляючи на загальний огляд. Зрештою, надовго щось утаїти 
серед революційно прогресуючих гарматних технологій було вельми складно. У часи 
так званої хвилеподібної «воєнної революції» ніщо не поширювалося з такою 
дивовижною швидкістю, як новинки бойових засобів. Незважаючи на певні регіональні 
відмінності, багато в чому складався єдиний загальноєвропейський арсенал, до якого 
долучилася навіть гарматна промисловість Османської імперії. У результаті гармати
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змінювалися та вдосконалювалися на європейських теренах практично в єдиних 
інтернаціональних чи, радше, наднаціональних формах, отримуючи універсальну 
морфологічну характеристику (73).

Українську артилерію в такому сенсі можна сприймати лише як віддзеркалення 
європейської, часом доволі яскраве й самобутнє. Тому звертаємо увагу на відсутність 
притаманних виключно Україні морфологічних типів гармат, хоча процес формування 
оригінальної гарматної архітектоніки (передусім у сфері декорування) начебто був 
інспірований на зламі XVII-XVIII століть у Глухові людвисарською родиною 
Балашевичів, але почав згасати по катастрофі 1708-1709 років (74).

Тому термін «українські гармати» в нашому розумінні є більш формально- 
географічним (регіональним), ніж національним чи політичним. Українськими ми 
вважаємо зразки гармат, виготовлені на території України в сучасних її 
адміністративних кордонах, або ж спеціально відлиті за кордоном на замовлення 
клієнтів з українських земель (приватних осіб чи місцевої адміністрації). Скажімо, 
українськими для нас є стволи, відлиті майстром з Кельну на замовлення князя 
Олександра Заславського для замку Дубно, як і гармати «однороги», відлиті за 
російськими зразками в Києві в XVIII -  на початку XIX століття. Адже й ті, й інші 
гармати є частиною української історії, хоча й виготовлені на основі абсолютно різних 
культурних і технологічних традицій. Україна історично не є землею монокультурного 
тла й монокультурної традиції, як, скажімо, сусідня Польща, і з цією аксіомою слід 
якнайшвидше змиритись як історикам, так і політикам.

І навряд чи пропонований підхід у визначенні терміна «українська артилерія» 
щодо історичних гармат начебто відкидає цей аспект вітчизняної цивілізації на маргінес 
загальної історії. Швидше, у такий спосіб ми намагаємось інтегрувати регіональне 
виробництво гармат і мистецтво користування вогнепальною артилерією в загально
світовий історичний контекст.

Термін «українська історична артилерія», яким ми також активно послуговуємося 
в роботі, водночас й уточнює, і звужує термін «українська артилерія». Історичними 
гарматами у нашому розумінні, можна назвати зразки артилерійських стволів 
оригінальної архітектоніки, стволів декорованих, що несуть певну символіку, 
емблематику, епіграфіку чи хоча б елементарне маркування, яке перетворює гармату на 
історичне джерело, певну ідентифіковану «особистість», і дозволяє, за умови залучення 
додаткових джерел, розпочати процес атрибуції.

Звичайно, далеко не кожна гармата XV-XVIII століть ставала витвором 
мистецтва, тобто отримувала свій «історичний паспорт», особливо в часи, коли бойові 
дії точилися майже безперервно. Так звані «пусті» гармати без будь-яких залишених 
людськими руками позначок, що не підлягають точній ідентифікації, практично 
випадають з історичного контексту, втрачаючи ознаки оригінальності й «особистості». 
До цієї категорії слід віднести також пошкоджені людьми й часом гарматні стволи зі 
стертим маркуванням, епіграфікою чи символікою. У нашому загальному каталозі 
гарматних стволів, який поступово формується впродовж багатьох років, міститься 
невелика група таких «безликих» стволів, українське походження яких підтверджують 
випадкові музейні дані й особливості будови ствола, підкріплені гіпотетичним шляхом 
руху тієї чи іншої гармати в часі та просторі
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Отже, загальне поняття «українська історична артилерія» не відображає якесь 
оригінальне технологічне чи художнє явище, яке яскраво вирізняється серед гарматних 
колекцій різних музеїв. Свідченням цього є активна доказова позиція польських і 
російських фахівців, які легко залучають начебто 100%-ві українські гармати до сфери 
польської чи російської культури. Парк української історичної артилерії -  це своєрідна 
«збірна солянка», а тому терміном не можна послуговуватися для специфічної 
морфологічної характеристики гарматних зразків, залучених до нашого каталогу з 
колекцій зарубіжних музеїв.

Одним з головних аспектів роботи дослідника у сфері зброєзнавства, 
особливо, коли настає час каталогізації, є встановлення принципу 
класифікації й систематизації пам’ятників, що за відсутності докумен

тальних матеріалів завжди викликає певні труднощі. Без систематизації зразків не 
можливе адекватне розуміння походження й історії розвитку тих чи інших гарматних 
стволів.

У випадку з українськими гарматами в іноземних музейних колекціях справа 
систематизації, на наш погляд, значно спрощується, і немає потреби її спеціально 
ускладнювати. Гармати, зафіксовані нами в закордонних музеях, потрапили туди 
неймовірними шляхами, зазвичай доволі випадково. В основному це були трофеї, 
захоплені в битвах, спорадичні знахідки, у кількох випадках -  подарунки й окремі 
придбані примірники. Звичайно, такий артилерійський «комплект», який ми не 
наважуємося назвати комплексом, не дає цілісної картини розвитку української 
артилерії. Водночас, майже всі ці стволи як окремі історичні пам’ятки мають певне 
значення в сенсі культурної спадщини нашої країни, займають свої ніші як у загальній 
історії України, так і в історії розвитку артилерії в українських землях. Тому було 
вирішено систематизувати позиції лише за хронологічним принципом.

Загалом, каталог нагадує клаптикову ковдру, зшиту за принципом «pachwork»: 
вийшла цікава й сповна закінчена річ, сформована з окремих яскравих самодостатніх 
шматочків.

Зібрання гармат українського походження, що зберігаються у зарубіжних музеях, 
не можна розцінювати як повноцінний «комплекс». Цей термін багатозначний, в його 
основі лежить поняття системи, подібності за низкою ознак чи типологією. Гармати, 
представлені в каталозі, об’єднані лише за однією ознакою: вони були відлиті на 
українських землях або ж на замовлення українських клієнтів. Радше, можна говорити 
про кілька комплексів історичних українських гармат, які в різні часи перебували на 
службі в різних політичних об’єднань у межах українських територій. А історичні 
стволи у нинішніх закордонних музеях -  лише жалюгідні залишки цих комплексів, 
можливо, їх не найкращі зразки.

Хоча каталог складений у хронологічному порядку, усі представлені в ньому 
гарматні стволи можна звести до кількох груп, відповідно їх географічного походження.

- Залізна бомбарда (тюфяк) XIV століття з м. Старий Крим. Ствол, знайдений за 
радянських часів (1966 року), звісно, був відправлений до Санкт-Петербурзького 
Артилерійського музею -  найавторитетнішої науково-музейної установи Радянського 
Союзу, яка займалася вивченням історичної артилерії.
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- Гармати XV-XVIII століть, відлиті на землях Правобережної України, які були 
складовою Польського королівства, а згодом -  Речі Посполитої.

- Козацькі гармати XVII-XVIII століть, відлиті в людвисарнях Лівобережної 
Гетьманщини й Слобожанщини. До цієї групи ми також долучаємо гармати, відлиті в 
дарунок і на замовлення Олексія і Кирила Розумовських.

- Артилерійські стволи XVI-XVII століть, знайдені в місцях воєнної активності 
запорозьких козаків (місця Запорозьких Січей, русло Дніпра, узбережжя Чорного 
моря).

- Гармати XVIII століття, відлиті в українських ливарницьких підприємствах 
Російської імперії (Київ, Луганськ) на замовлення російських влад різних рівнів.

Своєю чергою, ці історичні групи гармат поділяються на певні комплекси, 
нерівномірно розпорошені в музейних колекціях Польської Республіки (Варшава, 
Краків, Ланцут) і Російської Федерації (Санкт-Петербург, Краснодар, Москва). 
Формування шляхів, якими українські гармати потрапляли до зарубіжних музеїв, 
відбувалося головним чином під тиском фактору історичних умов і грізних зовнішніх 
військово-політичних впливів, які ми далі стисло розглянемо.

Коріння «варшавського комплексу» українських гармат слід шукати в негараздах 
львівського артилерійського відливництва початку XVIII століття. Стан тогочасного 
міського гарматного парку можна оцінити, зазирнувши до інвентаря міського цейхгаузу 
1724 року, який не фіксує жодної нової гармати, лише пошкоджену та «вистріляну» 
артилерію минулих століть.

Львівські цехові організації, які з XV століття відігравали роль базового воєнного 
елементу в оборонній доктрині міста, до початку XVIII століття так зубожіли, що на 
сплату податків від давали костельне срібло, а на нечастих воєнних навчаннях міщани 
стріляли лише з гаківниць через брак коштів на закупівлю пороху для великих гармат. 
Міщанство та цехи вкрай занедбали свої воєнні обов’язки, тому в інвентарі 1724 року 
ми зустрічаємо лише одну невелику гармату (1-фунтова завдовжки 45 калібрів) з 
обширною відлитою на стволі присвятою, подаровану місту Львову пекарським цехом 
(129,168).

Королівський наказ 1738 року та сеймова постанова 1739 року про відновлення 
кількості цехової зброї, ремонт і налаштування артилерії суттєво не вплинули на стан 
речей. Львівський магістрат мав цілий список претензій до ремісничих цехів, адже по 
шведській інтервенції рушниці, гаківниці «et aliam armaturam bellicam» не лише не 
відремонтували, а й втратили вже існуючі. То ж не дивно, що за певного зубожіння 
львівського бюджету міська влада для отримання готівки на покриття боргів у 1753 році 
приймає рішення продати залишки раритетної міської артилерії, оціненої в суму 
61838 злотих і 26 грошів (125,34-35). Оптовим покупцем виявився великий литовський 
хорунжий князь Ієронім Флоріан Радзивілл2.

Формування Радзивіллами оригінального гарматного парку було викликане не 
лише воєнними потребами, а й зацікавленістю художньою та історичною цінністю 
артилерійських стволів. Саме художній аспект був покладений в основу зібрання 
фундатора колекції віленського воєводи Миколая Криштофа Радзивілла «Сирітки», і 
його намагалися дотримуватись усі нащадки князя. Орнаментовані гармати відливалися 
на кошти Радзивіллів у Несвіжі, доправлялися з інших, зокрема й українських,
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магнатських маєтків Рівного, Ляховичів чи Олики; купувались, як, приміром, у 
львівської общини чи у Вісницькому замку Любомирських; переходили як спадщина 
від родин Собєських і Жолкєвських. Наприкінці XVIII століття в Несвізькому замку 
Радзивіллів налічувалося 66 історичних гарматних стволів, більшість з яких, вочевидь, 
мали українське походження (130,110).

То ж викупівля, а потім трансфер до Несвіжа львівських «tormenta bellica, ad usum 
non valentia, tormentorumque fragmenta» князем І. Ф. Радзивіллом у 1753 році нагаду
вали запізнілий акт милосердя з боку Історії, завдяки якому збереглися зразки 
орнаментованої львівської артилерії навіть початку XVI століття. З тридцяти семи 
вивезених гармат тринадцять були з гербами Львова. З цієї миті розпочалась їх майже 
двохсотрічна мандрівка шляхами Східної Європи, мандрівка, сповнена втрат.

Розосереджені на замкових мурах, в арсеналі та інших пристосованих для 
зберігання приміщеннях, древні гармати ставали швидкою здобиччю для ворогів, 
здобиччю тим більше жаданою, оскільки були овіяні ореолом трофею високого рангу. 
Тому колекція після кожної облоги чи окупації замку, а також у часи політичних криз, 
постійно погіршувалась як у кількісному, так і в якісному плані. Особливо далося 
взнаки пограбування замку російськими військами 1812 року3, хоча частину гарматних 
стволів, серед яких були львівські гармати 1537, 1630, 1698 років, вочевидь, найбільш 
цінних з історичного та художнього погляду, вдалося зберегти (6).

З наближенням у 1915 році німецького фронту до Несвіжу гармати було еваку
йовано на час війни до Москви. Більшість з них згідно з Ризьким трактатом 1921 року 
за умовами реституції культурних цінностей у 1922 році було передано з Росії до 
Польщі4. Віднайдено також кілька українських гармат, захоплених 1812 року росіянами, 
які зберігались у петербурзькому Артилерійському музеї. Деякий час гармати 
знаходилися у Королівському Замку Варшави, а потім були передані до Музею Війська 
Польського.

Умови реституції культурних цінностей за трактатом 1921 року змусили власника 
гармат Альбрехта Радзивілла передати чотири гарматні стволи в державну власність, 
два з яких, відлиті львівським людвисарем Леонардом Герлем, були передані 1930-го 
року як депозит до Історичного Музею м. Львова, де й знаходяться дотепер (195,114). 
Інші двадцять історичних гармат, повернуті з Росії, знову відправили до Несвіжа.

Друга світова війна спричинила наступну мандрівку древніх українських гармат, 
звичайно, з новими втратами. Після захоплення Несвіжа росіяни перевезли колекцію 
до Мінська, де 1942 року на неї натрапив один з найвідоміших тогочасних євро
пейських зброєзнавців Бруно Томас, котрий пізніше займав посаду директора 
Waffensammlung у Відні. Вочевидь, його стараннями німці перевезли гармати до 
берлінського Цейхгаузу, де частина стволів загинула під час бомбардування міста 
авіацією союзників. Рештки колекції потрапили до рук переможців і вкотре опинилися 
в Росії, звідки 1948 року повернулися до Польщі (195,114). Відтоді українські історичні 
гармати XVI-XVII століть, яким вдалося «вижити» в поневіряннях нещасливої 
несвізької колекції, знаходяться в експозиції Музею Війська Польського у Варшаві.

Зразки стволів з несвізької колекції становлять основу комплексу «українських» 
гармат Музею Війська Польського. У нашому каталозі вони займають позиції № 3-7, 
9, 23. Крім того, ця музейна колекція зберігає й інші історичні гармати українського
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походження, що потрапили туди іншими шляхами й займають у каталозі позиції № 15,
17, 27, 28.

Дослідницька увага щодо історичних гармат несвізької колекції (і, звісно, її дуже 
репрезентативної «української» частини) уперше проявилася в графічній інвентаризації 
1867 року, здійсненій Геліодором Владиславом Гумінським, а також в архівних пошуках 
Емерика Папського, який вивчав замковий інвентар 1857 року. Записки останнього, 
переказані Маріанові Соколовському, були фрагментарно опубліковані 1903 року (211). 
Упорядкування безладної колекції зброї в Несвіжі 1900 року ординат Антоній Радзивілл 
доручив директорові Історичного Музею Дрездена Максу фон Еренталю. Власне, це 
можна вважати першою спробою наукового опрацювання історичних гармат, яким 
М. Еренталь присвятив чимало сторінок у своїй статті, опублікованій німецьким 
зброєзнавчим журналом (149). Польською мовою статтю М. Еренталя переклав 
Емануель Швейковський (212). Той самий номер періодичного видання містить статтю 
Матіаса Берсона з описом десяти історичних гармат, ілюстровану малюнками 
Гумінського (131). З невеликими змінами своє дослідження автор включив до 
монографії, виданої наступного року (130).

Процес реституції історичних і культурних цінностей із СРСР у 1920-х роках 
знову привернув увагу до українських гармат (148). Міжвоєнний період харак
теризується значним прогресом у дослідженні львівської артилерії, особливо, 
історичної долі тих її зразків, що потрапили до Польщі, переважно, завдяки роботам 
К. Бадецького (125, 126, 127).

У повоєнний період українським історичним гарматам у польських музеях не 
присвячувалося спеціальної уваги. Поза згадками цих стволів у працях загальних і 
синтетичних (154, 104-108, 114-115, 170, 53, 41), їх інвентарні описи включені до 
каталогів історичних гармат XV-XVIII століть у Польщі, складених Марією Грод- 
зицькою (156) та Софією Стефанською (167,168). Скажімо, у роботі М. Гродзицької чи 
не вперше подано опис двох гарматних стволів з Проскурова, що були замовлені 
спеціально для озброєння цього українського замку власниками Потоцькими.

З останніх досліджень, що торкаються історичної долі українських гармат у 
польських музейних збірках, слід назвати роботи Єжи Петруся (194,195,196) та Олега 
Мальченка (73).

Згадані вище дві гармати українського походження з міста Проскурова 
(Станіславова), що належали Анджею Потоцькому (помер 1691 року) -  сину Станіслава 
Ревери Потоцького, та його сину Йозефу Потоцькому (1673 -  17 травня 1751 року) 
герба «Срібна Пилява», нині експонуються у чудовому польському замку-резиденції 
Ланцута {позиції № 16, 29). Однак залишається відкритим питання, коли саме вони 
потрапили до арсеналу Ланцута із замку Потоцьких у Станіславові. Можливо, це 
сталося вже після першого поділу Речі Посполитої, коли 1772 року австрійська 
монархія захопила Галичину. 25 жовтня цього ж року до Станіславова вступили 
австрійські стрільці й згодом нова адміністрація припинила існування Станіславської 
фортеці. Під час своєї поїздки по Галичині 1783 року австрійський цісар Иосиф II 
відвідав Станіславів, а родина Потоцьких влаштувала йому пишний прийом у своєму 
замку, яким продовжувала володіти (26 лютого 1761 року ключ від Станіславської 
брами отримав неповнолітній Вінцент Потоцький (помер 1825 року), але містом
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управляла на опікунських правах Катаржина Коссаковська (1722-1803 роки) з роду 
Потоцьких.

Справа в тому, що на початку австрійського правління польські магнати показово 
демонстрували матеріальну розкіш і життя «з розмахом», сподіваючись, що саме так 
змусять «німців» поважати себе, і заможні резиденції Потоцьких вважалися 
найдоречнішими місцями для прийому австрійських достойників найвищих рангів (10,
111). Тому не виключено, що репрезентативні гармати прикрашали палац Потоцьких у 
Станіславові аж до 1792 року, коли Катаржина Коссаковська за борги була змушена 
продати місто промисловцю та банкіру графу Антоні Протази Яцеку Потоцькому, більш 
відомому як Прот Потоцький (1761-1812 роки). Тим більше, що її підопічний Вінцент 
був братом Йозефа Потоцького -  засновника ланцутської лінії роду, який тривалий час 
мешкав у замку Ланцута.

Однак і Прот Потоцький продовжував використовувати замок-палац у 
Станіславові як одну зі своїх резиденцій. У результаті ризикованих фінансових 
операцій і закономірного банкрутства Прота Потоцького його маєтки Станіславова і 
навколишніх сіл перейшли у власність австрійської держави. Власність міста була 
оцінена в суму 246 948 злотих 20 грошів і перейшла у відання так званого «релігійного 
фонду», тобто прибутки від домінії мали використовуватися на призначення пенсій 
відставним духівникам та ін. Сталися зміни в структурі міських органів: з ратуші 
вигнали магістрат, а приміщення її використали під магазин, склади амуніції та 
арсенали зброї. Палац Потоцького передали під військовий шпиталь. Відтоді 
розпочалося активне знесення мурів і фортифікаційних укріплень міста. Отже, 
теоретично гармати могли залишатися у Станіславові лише до початку XIX століття. 
Далі вони перебували в Ланцуті.

Історія Ланцута сягає Середньовіччя, однак за дату локації міста прийнято вважати 
1349 рік і пов’язувати цю подію з королем Казимиром Великим. Ланцут свого часу 
належав Пилецьким, Стадницьким, Любомирським і, зрештою, Потоцьким. Теперішній 
замок був зведений за наказом Станіслава Любомирського в 1629-1642 роках і мав вигляд 
новочасної резиденції на зразок «palazzo in fortezza». Великий коронний крайчий Йозеф 
Потоцький (1735-1802 роки) побрався з Анною Терезою Оссолінською (1746-1810 
роки), дочкою Францишка Оссолінського, започаткувавши так звану ланцутську лінію 
роду Потоцьких. У 1816 році, по смерті княгині Любомирської, увесь маєток перейшов 
у власність її онука Альфреда Войцеха І Потоцького (1786-1862 роки), який 1830 року 
утворив тут ординацію (неподільне володіння, яке міг успадкувати лише старший син). 
Його син Альфред II Потоцький рідко відвідував Ланцут, тому замок разом з парком був 
занедбаний. По смерті Альфреда II Ланцут перейшов у володіння Романа Потоцького, 
який разом з дружиною Ельжбетою з Радзивіллів повернув замку колишню велич.

Завершують групу українських гармат у польських музеях два стволи з доволі 
різною історичною долею, котрі зберігаються в музеях міста Кракова. Одна з них, 
дубненського литва датована 1621 роком, упродовж XVII століття знаходилася на 
озброєнні замку Дубно князів Острозьких (позиція № 8). Князівський замок уцілів під 
час Північної війни початку XVIII століття, оскільки російський цар Петро І, 
намагаючись привернути на свій бік волинських магнатів, вирішив ураховувати їхні 
інтереси й права. Приміром, відомий охоронний лист, виданий влітку 1706 року під
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його іменем дубненській княгині Констанції Любомирській, яким гарантувалася 
недоторканність її володінь з боку царських драгунів. Щоправда, росіяни вивезли 
чимало колекційних гармат, шабель, пістолів, щитів, хоругов, булав, здобутих князем 
К. І. Острозьким у битві під Оршею. Попри всі старання ордината Олександра 
Любомирського, повернути конфісковану зброю не вдалося. Серед вивезених трофеїв 
значилася й згадувана нами гармата Йоганна Еркленса 1621 року, яка попервах, 
вочевидь, потрапила до фортеці Києва.

Далі її історична доля склалася згідно указів Петра І від 6 та 17 грудня 1702 року, 
відповідно до яких вимагалось у Києві, Батурині, Смоленську та інших містах (пере
важно, прикордонних, де накопичувалася трофейна артилерія) зібрати й разом з 
описами відправити до Москви на зберігання в новозведений арсенал польські, ту
рецькі, шведські та інші гармати, мортири, прапори й будь-які інші воєнні трофеї. 
Виконуючи царську вказівку, гетьман І. С. Мазепа та смоленський воєвода П. С. Сал- 
тиков відправили до Москви 49 стволів російської та іноземної артилерії. Саме в 
московському арсеналі, реєструючи гармати, на стволах різьбили короткі написи про 
місце, з якого вони надходили: «ИС КИЕВА», «ИС ДУБНИ», «ИС СМОЛЕНСКА», 
«ИС КАЗАНИ». Декілька стволів з такою епіграфікою дотепер зберігаються в 
Артилерійському музеї Санкт-Петербурга (52, 7). У наступні десятиліття старовинні 
та іноземні декоровані гармати до цейхгаузу надходили десятками. Особливо після 
1728 року, коли московський арсенал був остаточно добудований, оскільки Петро І мав 
намір «в том цейхаузе содержать пушки и прочую арматуру, чего ради оной цейхауз 
застроен» (52, 8).

З Московського цейхгаузу гармату було перевезено до Артилерійського музею 
Санкт-Петербурга, про що свідчить запис у каталозі, укладеному Н. Є. Бранденбургом 
(26,235). До музею Замку Вавеля в Кракові гармата потрапила, вочевидь, 1948 року під 
час передачі культурних цінностей, у компанії з великою кількістю гармат несвізької 
колекції, про що згадувалося вище.

Наступну українську гармату (позиція № 13) було відлито 1666 року в Білій 
Церкві або ж для арсеналу Білої Церкви на замовлення коменданта фортеці Яна 
Стахурського. Ствол знаходився на озброєнні Білої Церкви доволі довго, допоки 
певного часу не з’явилась ідея сконцентрувати в Кам’янці гармати і порох з інших 
українських цейхгаузів. Командуючий українськими прикордонними замками Ян де 
Вітте вважав за краще залишити без артилерії фортеці Білу Церкву та Окопи св. Троїці, 
але за їх рахунок забезпечити стратегічний Кам’янець (9). Вочевидь, якісь кроки в 
цьому напрямі було здійснено, оскільки серед кам’янецької артилерії, згідно з 
інвентарем замкового цейхгаузу 1789 року (159, 110), ми зустрічаємо також бронзову 
гармату 1666 року з Білої Церкви. Оскільки на стволі відсутні арсенальні маркування 
ваги кирилицею, то слід припустити, що гармата уникла російського полону, а з 
Кам’янця Подільського після поділів Речі Посполитої була відправлена до Кракова. 
Тепер, згідно з даними каталогу Марії Гродзіцької (156,393), цей історичний гарматний 
ствол знаходиться в фондах Національного Музею м. Кракова.

Збереженню цікавого комплексу українських історичних гармат у фондах Воєнно- 
історичного музею артилерії, інженерних військ і військ зв’язку (ВІМАІВіВЗ) у Санкт- 
Петербурзі ми «завдячуємо», передусім, особі Петра І, який, будучи людиною
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допитливою й амбіційною, на кшталт свого багаторічного візаві шведського короля 
Карла XII, полюбляв колекціонувати цікаві зразки озброєння. А оскільки його цікавість 
так вдало поєдналася в часі й просторі з експансивною імперською політикою Росії, що 
спонукала до стягування всього більш-менш цінного, до Санкт-Петербурга, серед 
іншого, потрапила й декорована українська артилерія5.

З 1703 року древню, художню й трофейну артилерію «для памяти на вечную 
славу» стали частково зберігати в Петропавлівській фортеці. З 1714 року Старий 
гарматний двір (Адміралтейська сторона) перетворився фактично на склад російських 
і трофейних гармат, що накопичувалися там для перелиття. У 1718 році з’явився 
черговий царський указ Головній артилерії вічно зберігати гармати, відлиті до 
1678 року (26, 310). Відомі також його розпорядження щодо «колекціонування» 
історично цінних гармат від 1719, 1722 і 1723 років.

Намагалася не відставати від свого батька й імператриця Єлизавета Петрівна, 
указ якої від 14 листопада 1756 року вимагав знаходити й доправляти до столиці 
історичні пам’ятники з установ духовного відомства для зберігання в Достопам’ятному 
залі. У монастирських стінах виявилося чимало й древніх гарматних стволів. Однак на 
той час колекція гармат ще не отримала якогось особливого музейного статусу й 
перебувала у відомстві арсеналу з усіма негативними наслідками: гармати гинули, час 
від часу їх відбирали на переливання, губилися під час постійних переїздів, оскільки 
спеціальних приміщень для зберігання не було. Залишається тільки здогадуватися щодо 
кількості української артилерії, яка зникла в Санкт-Петербурзі впродовж XVIII століття.

Нові численні надходження (переважно, трофеї) до цейхгаузу Санкт-Петербурга 
відбулися в період війн з Туреччиною 1730-х -  1820-х років. Ця хронологічна межа 
закриває перший етап створення величезного російського історичного арсеналу -  етап 
накопичення. Саме тоді до імперської столиці потрапили українські гармати, які в 
нашому каталозі займають позиції № 8, 14, 15, 19-22, 26, ЗО, 31, 44-48.

Ставлення до збирання історичних гармат, їх зберігання та експонування 
докорінно змінилося зі створенням 1862 року єдиного адміністративного органу, що 
поєднав у своїх руках управління всім артилерійським відомством Росії, -  Головного 
артилерійського управління. Петербурзьке зібрання зброї, нарешті, отримало 
самостійний статус з назвою «Зал достопам’ятних предметів Головного арти
лерійського управління», потім -  «Музей» і остаточно -  «Артилерійський музей». За 
сприяння імператора Олександра II колекцію було переведено до приміщень 
новозбудованого арсеналу Петропавловської фортеці -  Кронверку.

Найбільш яскраві епізоди в діяльності музею, а також у формуванні його 
«української» складової пов’язані з особою талановитого воєнного історика капітана 
Н. Є. Бранденбурга (згодом генерал-лейтенанта). Ця людина мала неординарні здібності 
й володіла фундаментальними знаннями у багатьох галузях історичної науки.
Н.Є.Бранденбург зробив принципово важливий внесок у становлення російського 
зброєзнавства як самостійного розділу історичних знань, акцентуючи увагу дослідників 
на необхідності вивчення пам’ятників озброєння та введення їх у науковий обіг. Значну 
роль у становленні його як ученого відіграла участь у створенні артилерійського відділу 
Московської політехнічної виставки 1872 року, присвяченої 200-й річниці народження 
Петра І6.
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Завідуючим Артилерійським музеєм, який він перетворив у насправді науковий 
заклад, Н. Є. Бранденбурга було призначено того ж 1872 року, по закінченні роботи 
артилерійської частини воєнного відділу московської Політехнічної виставки (26,313). 
Саме його стараннями у другій половині 1870-х років до музею було передано велику 
кількість старовинної зброї XVI-XVIII століть з периферійних областей Російської 
імперії. З експозиції московської Політехнічної виставки до Петербурга було також 
перевезено кілька гармат українського походження.

Наступні роки були часом найактивнішого поповнення колекції музею з 1730-х 
років, насамперед за рахунок надходження історичних гарматних стволів з головних 
арсеналів Російської імперії, що відігравали роль накопичувальних окружних складів 
давньої зброї. Українські гармати передавалися до імперської столиці з Брянського, 
Київського та Тираспольського арсеналів. Найцікавіші артилерійські стволи з України 
походять переважно з Київського арсеналу7. У каталозі вони займають позиції № 10-12,
18, 22, 26, 32, 34-36, 39-41.

Чи не останнім зразком історичної гармати, відправленим до Артилерійського 
музею з України, була залізна бомбарда (тюфяк) східного походження XIV століття, 
знайдена під час археологічних розкопок у місті Старий Крим 1966 року (позиція № 1).

Санкт-Петербурзьким стволам української історичної артилерії приділяли увагу в 
своїх розвідках вітчизняні вчені, починаючи з В. JI. Модзалевського (31,40,41,59,68,69, 
74,77,86, 87,91,105). Але найповнішу інформацію про українські гарматні зразки пред
ставлено в двох каталогах Артилерійського музею. Перший з них, виданий Н. Є. Бран
денбургом (21,22,23), звісно, дещо застарів як в інформаційному, так і в методологічному 
плані8. Другий каталог, виданий колективом авторів, -  працівників музею (52), хоча й 
відрізняється лаконічністю, але методологічно вивірений, інформативний і ще довго 
залишиться актуальним довідником у середовищі істориків і зброєзнавців.

Інша, доволі характерна для українського воєнного відливництва XVIII століття 
група історичних гармат, зберігається в Краснодарському державному історико- 
археологічному музеї-заповіднику ім. Є. Д. Феліцина. Три серійні гарматні стволи 1753 
і 1759 років, що належали гетьману Кирилу Розумовському, вочевидь, є лише частиною 
загального парку власної гетьманської артилерії, більшість якої загинула, а ще дві 
гармати зберігаються в Артилерійському музеї Санкт-Петербурга. Документальних 
підтверджень щодо історичного шляху, яким потрапили гетьманські гармати до Кубані, 
поки що не знайдено, але за реконструкцією Бориса Фролова з нашими доповненнями 
він міг би виглядати приблизно так.

На думку Б. Фролова, по скасуванню в 1764 році посади гетьмана України свою 
артилерію, яка, вочевидь, базувалася у гетьманській резиденції або ж у полках, К. Ро- 
зумовський, міг передати до Війська Запорозького (111, 111). Ми вважаємо вірогідність 
такого трансферу доволі сумнівною, з огляду як на становище самого гетьмана, так і на 
ставлення царського уряду до запорозької вольниці. Тим більше, що жодного, навіть 
дотичного документального акта на підтвердження такої вельми вагомої на той час 
події, чомусь не збереглося. Набагато логічнішим є припущення, що гармати було 
передано на зберігання до найближчого прикордонного російського арсеналу, скажімо, 
до Києва чи Ізюма. Так би й залишилися вони там, рано чи пізно відправлені на 
перелиття, якби не зміна воєнної кон’юктури на південному напрямку.
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Спалахнула чергова російсько-турецька війна 1787 року, і з українських козаків 
було сформовано «Військо вірних козаків», що прийняло офіційну назву Чорномор
ського козацького війська. Звісно, запорожці мали свої «спадкові» гармати, можливо, 
видобуті зі схованок нещасливого 1775 року, але їх було замало для пропорційного 
озброєння новостворених полків. Саме в цей час, 13 травня 1788 року, О. В. Суворов 
привіз козакам Чорноморського козацького війська козацькі клейноди від Катерини II 
та Г. О. Потьомкіна. Серед інших речей чорноморці отримали чотири гармати із 
зображенням імператорського герба, які були зараховані до козацьких реліквій (111,
112). Можливо, для подарунку запорожцям серед армійської артилерії, мобілізованої з 
українських гарнізонів, спеціально віднайшли ті самі гармати Розумовського, 
ідеологічно близькі козакам, відразу перетворивши їх на «близькі серцю» спадкові 
реліквії. Й справді, на гетьманських гарматах зображено імператорський герб, хоча й 
невеликих розмірів.

Не виключено, що подарованими Потьомкіним могли бути зовсім інші гармати, 
скажімо, стволи 1728 і 1732 року з імператорським гербом і вензелями Петра II та Анни 
Іоанівни, які також тепер зберігаються в Краснодарському історико-археологічному 
музеї поряд з гетьманськими (ілюстрація №1). Адже будь-який символічний подарунок 
з боку влади у «вірних козаків» міг перетворитися на клейнод.

У травні того ж 1788 року козаки отримали нову партію з чотирьох 3-фунтових 
гармат від херсонської артилерійської команди й чотири стволи (вочевидь, великого 
калібру) з відомства морської артилерії (111,112). Отже, не виключено, що серед них 
також могли бути зразки гетьманської артилерії, адже вцілілі до нашого часу гармати 
К. Розумовського ми можемо віднести до 3-фунтового калібру9.

По закінченню воєнних дій під час переселення козаків на Кубань військова 
артилерія переважно прибула на нові землі з весловою флотилією або була перевезена 
транспортними суднами. Загалом у 1792-1794 роки козаки перевезли на Кубань 114 
гармат, більшість з яких було розподілено серед важливих пунктів кордонної лінії. Легкі 
3-фунтові гетьманські гармати, вочевидь, до останнього зберігалися в арсеналі містечка 
Слободзеї (на Дністрі), яке виконувало роль адміністративного центру Чорноморського 
війська. Саме така локалізація гармат може пояснити той факт, що два стволи з усієї 
серії згодом потрапили до артилерійського гарнізону сусідньої фортеці Серединної 
(Тирасполь), звідки 1844 року були перевезені до Київського арсеналу10.

За наказом отамана Захарія Чепіги гетьманські гармати прибули на Кубань 
суходолом разом з кінним військом. Майже два десятиліття вони застосовувались у 
кінно-артилерійських батареях, поки 1815 року отаман Ф. Я. Бурсак не розпочав 
клопотання про нові гармати. На початку 1816 року з Брянського арсеналу було 
доставлено 12 легких польових гармат-«однорогів», що повністю замінили старовинні 
стволи. Відтоді гармати К. Розумовського перейшли на гарнізонну службу, вочевидь, до 
Катеринодарської фортеці, де, вже на той час доволі «вистріляні», незабаром втратили 
своє службове значення.

У військовому арсеналі 1853 року налічувалося 42 бронзові «абсолютно непри
датні гармати», призначені Артилерійським департаментом на продаж. Але наказний 
отаман генерал-майор Я. Г. Кухаренко зумів відстояти військові реліквії, довівши, що 
вони є власністю війська, а деякі з них -  подарунком Г. Потьомкіна (111,113). Відтоді
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гетьманські гармати відігравали декоративну роль: одна сповіщала про полудень з 
бастіону Катеринодарської фортеці, три стояли перед палацом наказного отамана (після 
1917 року будинок міськради), інші -  біля пам’ятника Катерині II. Дотепер уціліло 
лише три ствола, які в нашому каталозі займають позиції № 33, 37, 38.

Єдина спеціальна розвідка, присвячена Краснодарським гарматам К. Розу- 
мовського, належить кубанському досліднику козацької старовини Б. Е. Фролову (111,
113), яку ми, власне, повною мірою використали для написання представленого вище 
пасажу.

На території Російської Федерації знаходяться принаймні ще чотири гармати 
українського походження. Одна з них, яка, вочевидь, є найвеличнішим із збережених 
зразків українського відливництва часів Івана Мазепи, потрапила як трофей до Москви 
по знищенні Батурина російськими військами 1708 року. Нині ця гармата під назвою 
«Лев», що свого часу належала до Генеральної Військової Артилерії Гетьманщини, 
експонується на території Російського державного історико-культурного музея- 
заповідника «Московський Кремль» (позиція № 24).

У Воєнно-морському музеї Санкт-Петербурга зберігається власна гармата 
полтавського полковника Павла Семеновича Герцика 1692 року лиття. Уважається, що 
цей орнаментований ствол був захований на березі Південного Бугу відступаючими 
військами гетьмана Мазепи та короля Карла XII у 1709 році. Гарматний ствол знайшли 
біля Миколаєва, у кількох сотнях метрів на південь від джерела Спаське, за часів, коли 
містом управляв адмірал О. С. Грейг (1775-1845 роки). Гарматний ствол виявився 
заклепаним. Отже, відступаючі козацькі війська могли заклепати й сховати гармату, 
побоюючись її реквізиції османською владою Очакова. А можливо, просто важкі 
артилерійські стволи вповільнювали втечу залишків переможеної армії, особливо перед 
переправою. У 1871 році ствол було передано з Миколаєва до Санкт-Петербурзького 
Артилерійського музею. Згодом -  до Воєнно-морського музею Санкт-Петербурга 
(позиція № 18).

Нарешті, у фондах Російського Державного Ермітажу (м. Санкт-Петербург) 
зберігаються дві гармати 1693 і 1697 років лиття, що належали гадяцькому полковнику 
Михайлу Бороховичу (позиції № 19, 20). На жаль, нам не вдалося простежити шляхи 
їх мандрівки за кордон. Можливо, їх історична доля склалась так само як і доля десятків 
трофейних українських гармат по катастрофі 1708-1709 років. Також через низку 
об’єктивних причин, що не залежали від наших старань, не випало можливості 
особисто візуально обстежити ці зразки українського гарматного литва, тому опис 
стволів складено за даними М. Макаренка та П. Жолтовского (41, 67, 69).

Оскільки у дослідженнях з історичної артилерії звичний підхід, заснований 
на залученні різноманітних письмових джерел, часто не спрацьовує через 
елементарну обмеженість джерельної бази, а отже, не дає відчутних 

результатів, то ефективним способом залишається вивчення збережених артефактів. 
Звісно, треба розуміти, наскільки мізерною є та частина української історичної 
артилерії, що дійшла до наших днів, від загальної потенційної кількості стволів, 
відлитих упродовж трьох століть. Гармати, зважаючи на цінність матеріалу, були 
переважно перелиті, невелика кількість залишилась в українських музеях, але
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найцікавіші зразки -  розпорошені по музеях світу. Відсутність синтетичної праці щодо 
долі українських гармат у зарубіжних музеях спонукала нас до цього дослідження, яке, 
зрештою, втілилось у форму ілюстрованого каталогу з обширними коментарями.

Каталог вимагає встановлення набору окремих елементів -  реквізитів, згідно з 
якими можна було б здійснити повний опис історичних гарматних зразків. Власне, 
розташування сукупності реквізитів у певній послідовності, що створює логічний 
формуляр однотипного документального опису, було першим завданням під час роботи 
над укладання каталогу.

Формуляр опису, призваний стандартизувати всю систему вимірів гарматного 
ствола, звести обширну інформацію до лаконічних і зрозумілих позицій, до того ж 
повинен мати достатньо гнучку структуру, аби врахувати конструктивні відмінності 
артилерії різних епох. Первинний аналіз, вочевидь, вимагає візуального обстеження 
зразка гармати й ретельного опису побаченого, оскільки, за нашим досвідом, повторна 
можливість ознайомлення з артефактом випадає доволі рідко. Позиції формуляра мають 
враховувати всю технічну варіативність конструкції стволів, що накопичилася 
упродовж кількох століть. У разі спрощеного варіанта будови ствола (приміром, менша 
кількість кілець чи взагалі частин ствола) у багатьох позиціях будуть пробіли, що також 
є інформацією про архітектоніку гармати. Формуляр завжди відіграватиме роль 
базового орієнтиру, нагадуватиме елементарні речі, які, однак, мають бути зафіксовані 
й ляжуть в основу кількісного методу дослідження історичної артилерії та її подальшої 
атрибуції.

Власне, системний універсальний формуляр є основою для використання 
кількісного методу, адже тільки стандартизований опис дозволяє унаочнити зміни 
подібних технічних характеристик у часі. Характеру й масштабу інформації опису 
зазвичай вистачає, щоб розглядати ту чи іншу характеристику одночасно на кількох 
рівнях. Прикладом такого багаторівневого аналізу може бути, скажімо, дослідження 
дула гармати, що включає вивчення форми дульного потовщення, зміни калібрів, 
фігури корони, наявність і конструкцію мушки тощо.

Вагомою частиною формуляра, що може складатися більш як з 50 позицій, є точні 
виміри фізичних параметрів ствола для потенційного отримання масштабного 
малюнку. До формуляра у вигляді доповнення можуть долучатись ескізи, малюнки (для 
ілюстрації нюансів будови ствола), а також фотографії, особливо, коли йдеться про 
структуру металу, фактуру поверхні ствола чи вигляд декоративних елементів.

У сучасному світовому зброєзнавстві накопичено солідний досвід каталогізації 
історичних гарматних стволів, що зберігаються в десятках найвідоміших музейних 
колекціях11. Тому для створення власного формуляра ми використаємо доробок 
попередників, узявши за основу кілька класичних схем.

Насамперед заслуговує на увагу робота російських зброєзнавців В. П. Вишенкова, 
JI. К. Маковської і Є. Г. Сидоренка з Артилерійського музею Санкт-Петербурга під 
назвою «Каталог материальной части отечественной артиллерии», котра давно стала 
класикою радянських зброєзнавчих досліджень (52). Автори вперше у радянському 
зброєзнавстві виробили принципи каталогізації гарматних стволів XV-XIX століть на 
основі зразків одного музею, які залишаються актуальними й дотепер. Отже, наведемо 
позиції формуляра опису історичного гарматного ствола, запропонованого росіянами:
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• вагомір ядра (гривенки);
• виробничий матеріал;
• місце лиття ствола;
• майстер;
• розміри ствола (діаметр, довжина, вага);
• опис архітектонічної будови ствола, починаючи з дульної частини;
• короткий опис епіграфіки і маркування;
• типологія гармати;
• звідки потрапила до музейної колекції.
Єдиний в своєму роді синтетичний каталог історичних гарматних стволів з 

колекцій польських музеїв створений Марією Гродзіцькою (156) «Zabytkowe dzaila 
spizowe w zbiorach polskich» -  це повний інвентар бронзових стволів з польських 
музеїв, що має велику цінність для дослідників воєнної історії й зброєзнавців, хоча 
головна увага у формулярі описів приділена художньому аспекту лиття, декору й 
епіграфіці:

• герб власника;
• час лиття ствола;
• розміри ствола: (діаметр (мм), довжина (мм));
• короткий опис архітектоніки ствола;
• ретельний опис декоративного оформлення, починаючи з дульної частини;
• звідки потрапила до музейної колекції.
Роботи іншої польської дослідниці Софії Стефанської присвячені каталогізації 

гарматних стволів XVII-XVIII століть з колекції Музею Війська Польського 
(м. Варшава) (167, 168). Формуляр опису, запропонований С. Стефанською, хоча й 
виглядає доволі лаконічним і дещо «сухим», але є більш збалансованим, на відміну від 
попереднього каталогу:

• типологія гармати;
• майстер і замовник;
• коротка історія ствола;
• опис ствола технічний і декоративний, починаючи з дульної частини;
• розміри ствола: (діаметр (мм), довжина (мм, калібри));
• технічні параметри: (вагомір ядра (фунти, кг); дальність стрільби (кроки, м));
• звідки потрапила до музейної колекції.
Серед європейських каталогів гарматних стволів одним з найвідоміших 

вважається опис історичних гармат зібрання Тауера (Лондон), здійснений зброєзнавцем 
зі світовим ім’ям Г. Л. Блекмором (132). Відмінною рисою запропонованого ним 
варіанта опису є майже відсутність опису архітектоніки гармати (його замінюють 
масштабні малюнки) і посилання на широку низку аналогів гарматних стволів з 
елементами порівняльного аналізу:

• виробничий матеріал;
• вагомір ядра (фунт);
• місце лиття ствола;
• час лиття ствола;
• опис епіграфіки й маркування;
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• посилання на аналоги;
• розміри ствола (довжина з винградом і без нього (фути, см); діаметр (калібр) 

(дюйм, см); вага (центнер, кг));
• історична доля ствола.
Нарешті, слід згадати каталог гарматних стволів голландської колекції Віссера (те

пер частково розпроданої), створений «гуру» сучасного зброєзнавства Руді Ротом (204). 
Кожний опис гармати невеликий за обсягом, споряджений чудовим авторським мас
штабним кресленням, на якому вказано десь близько чотирьох десятків розмірів різних 
елементів будови ствола. Його лаконічні описи здійснені за такими параметрами:

• майстер;
• виробничий матеріал;
• час лиття ствола;
• вагомір ядра (фунти);
• довжина ствола (калібри);
• місце лиття, власник, замовник;
• особливості архітектоніки, аналоги;
• епіграфіка, маркування.
Беручи до уваги наведені вище приклади ми зупинилися на формулярі опису, 

який, зрештою, не вельми відрізняється від, так би мовити, магістральних позицій, але 
дещо доповнює їх, ураховує особливості української артилерії та акцентує увагу на 
певних моментах, які, на нашу думку, визначають своєрідність нашого каталогу. У 
розширеному варіанті він виглядає так:

• матеріал;
• типологія гармати;
• вагомір ядра;
• місце лиття ствола;
• час лиття ствола;
• майстер, виробничі клейма;
• розміри гармати (мм):

- довжина з винградом;
- довжина без винграду;
- довжина каналу ствола;
- діаметр каналу ствола;
- вага ствола;

• опис будови ствола, починаючи від дульної частини:
- наявність нарізки каналу;
- форма дула;
- наявність дельфінів (дуг);
- розташування чопів (горизонтальне/вертикальне);
- форма чопів;
- стан запального отвору;
- форма панівки;
- форма тарілі;
- форма винграду;

Віртуальний музей історичної артилерії
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- наявність елементів системи прицілювання
• опис художнього оздоблення ствола;
• епіграфіка, маркування;
• звідки потрапила до музейної колекції;
• місце знаходження гармати.
Не важко помітити, що формуляр не містить історичної довідки про долю 

гарматного ствола. Відсутній також пошук аналогій. Ці дві позиції дуже важливі для 
нашого каталогу, але щоб не порушувати стрункості опису, їх буде винесено за рамки 
формуляру у вигляді обширних коментарів. У коментарях слід також шукати 
інформацію про всіх згадуваних в описах осіб і про історичні події.

У роботі ми намагалися дотримуватися максимальної інформативності під час 
складання довідкового апарату (коментарів) і ретельного обґрунтування атрибуції 
зразків нашого «музею». Загалом, атрибуція є найпершим і найголовнішим етапом 
вивчення історичної гармати. Власне, уся наша робота побудована довкола аналізу 
параметрів атрибуції стволів (виявлення авторства, особливостей архітектоніки, часу 
й місця лиття, типології, установлення характерних ознак декору, розшифрування 
написів, клейм, марок та епіграфіки, геральдичних елементів і взагалі будь-яких знаків, 
нанесених людьми) і створення обширних коментарів до них.

Крім того, незважаючи на технічну та художню різноманітність стволів, пред
ставлених у каталозі, їх об’єднують деякі загальні моменти, обов’язково відображені 
в коментарях. Також проводяться історичні паралелі з гарматними зразками іноземного 
походження із залученням численних деталей і пояснень. За допомогою методу 
аналогій ми спробуємо реконструювати втрачені елементи маркування та епіграфіки на 
стволах. Ретельна атрибуція епіграфіки, символіки й декору гарматних стволів дозволяє 
торкнутися глибинного пласта інформації, пов’язаної зі світоглядом людвисарів і 
замовників. Саме тому ми звертаємо увагу на символічний характер художнього 
оформлення історичних гармат, без якого формальний науковий опис не додавав би 
нічого нового й був неповним, а можливо, і хибним.

Слід зазначити, що навіть за максимально можливого розширення параметрів 
атрибуції вона є перманентною музейною проблемою, оскільки цей науковий метод 
має вагомий «коефіцієнт відносності». Однак у разі успіху атрибуція дає досліднику 
цінний матеріал, а також знаходить точне місце для давньої гармати, де вона як 
історичне джерело починає яскраво доповнювати загальну ланку історичних подій. 
Крім того, лише достовірна атрибуція дає змогу складати каталог.

Атрибуція взагалі, й атрибуція історичних гарматних стволів зокрема, -  це 
складний процес, результат якого отримують не одразу, шляхом зіставлень, довго
тривалих спостережень й аналогій, що набагато зменшує ймовірність похибок12.

Саме задля можливості активного застосування кількісного методу під час 
атрибуції ми вже багато років складаємо великий каталог історичних гармат Західної 
Євразії XV-XIX століття.

Залучений у коментарях обширний додатковий історичний матеріал, що виконує 
роль другого інформаційного рівня, має «оживити» сухі факти, викладені у формулярах
і «включити» українські гармати до загального перебігу історичних подій, зв’язати їх 
сотнями різноманітних ниток міждержавних і міжособових взаємодій.
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Безперечно, у багатьох випадках аналітичні методи дають змогу вирішити складні 
джерелознавчі проблеми, і знання об’єктивних особливостей полегшує атрибуцію 
конкретного матеріального історичного джерела. Але спільна праця фахівця й 
фотоапаратури створює ефект технологічного дослідження. Йдеться про залучення до 
роботи фотографічних матеріалів, які ще на початку XX століття перетворилися на 
метод об’єктивого дослідження.

Звісно, ілюстративний матеріал значно підвищує інформативність будь-якого 
каталогу, тому принцип якнайповнішого насичення позицій фотографічним су
проводженням був прийнятий за основу від самого початку роботи не тільки над цим 
збірником, а й взагалі в усіх здійснених нами історичних і зброєзнавчих дослідженнях. 
Максимальна наочність суттєво відрізняє каталог від багатьох інших подібних праць, 
переважно описового характеру, і має наблизити його до певного рівня ілюстра
тивності, нижче якого, вочевидь, не слід опускатися під час опису речових історичних 
джерел13.

Однак чимало дослідників історичної артилерії намагаються використовувати в 
каталогах метод масштабних малюнків з вказівкою повних технічних параметрів 
ствола. Приміром, Руді Рот іноді переносив на малюнок до сотні замірів архі
тектонічних деталей гармати. У такий спосіб одноформатність малюнків і цифрових 
показників утворюють більш струнку тематичну картину, що має величезну перевагу 
над ретельним описом чи фотоілюстраціями. Дійсно, створення масштабних малюнків 
стволів -  це один з найкращих методів дослідження історичної артилерії, але й він не 
осягає всієї глибини гарматного зразка як історичного джерела. Насамперед у ракурсі 
вивчення гарматного декору, коли важливі найменші деталі: від фактури поверхні до 
особливостей прорізаних ліній. На малюнках значною мірою також нівелюється 
об’ємність гарматних зразків, яку сповна можна передати фотоілюстраціями. До того 
ж метод масштабування призводить до певного інформаційного перевантаження 
цифровими даними самої роботи.

Ми зупиняємося на описово-фотоілюстративному способі складання каталогу, 
переважно через відсутність матеріально-технічних та організаційних можливостей 
стовідсоткового охоплення масштабуванням усіх зразків стволів, представлених нами. 
Фотоілюстрації, безперечно, мають свої «мінуси»: фотографія фіксує предмет у 
двомірному просторі; відсутній масштаб фотографії; неможливо виконати виміри за 
фотографіями. Але й допомогу ілюстративного матеріалу в атрибуції гарматних зразків 
важко переоцінити. Завдяки методу поєднання опису й макроілюстрацій, користувач 
має можливість зручного ознайомлення практично з усіма фактичними даними, які 
були доступні автору.

Загалом у науковій роботі застосовують два види фотографії: документуюча та 
досліджуюча. Ми звернулися до документуючої фотографії, яка під час роботи з 
декорованими історичними гарматами перетворилася на самостійний метод до
слідження. Завдяки такому методу стало можливим виявити способи нанесення декору, 
стан збереження ствола, особливості якості матеріалу, недосяжні при безпосередньому 
спостереженні. Мається на увазі використане нами макрознімання елементів і 
фрагментів гарматних стволів, оскільки воно дозволяє виявити деталі, що погано 
розрізняються на відстані та невидимі на поверхні гармати14.
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За глобального дефіциту документальних джерел щодо гарматних стволів XVI- 
XVIII століть завжди виникає проблема ідентифікації того чи іншого зразка, навіть 
іноді за наявності елементарного маркування. Додаткову необхідну інформацію в 
такому разі можуть надати технічні параметри та нюанси архітектоніки гармат, 
особливості яких притаманні тій чи іншій людвисарській школі чи ливарницькій 
традиції, що склалась у різні часові періоди на українських землях. Часто-густо будова 
ствола на доповнення до його епіграфіки глибше висвітлює історичну долю гармати. 
Звісно, розраховувати можна лише на збережені зразки, тому наявність добре ілю
строваного каталогу має велике значення для різнопланових зброєзнавчих, художніх та 
й загальноісторичних досліджень. Дотримання обраного нами принципу «візуалізації 
історії», переведення сприйняття матеріального історичного джерела від плаского сухого 
текстового опису до об’ємної багатогранної фотоілюстрації, як свідчить досвід вивчення 
історичної артилерії, приносить свої плоди. Візуальне дослідження допомагає науковцям 
знаходити залежності, які, своєю чергою, впливають на дальші умовиводи.

Слід зазначити, що різні позиції каталогу представлені інформативно нерівно
мірно. Загалом це стосується зразків найдавніших часів, щодо яких у коментарях міс
тяться доволі скупі свідчення, що зумовлене слабкою документальною базою й 
певними труднощами в роботі з архівними документами. Але ми не припиняємо пошу
ку нових даних щодо історичної долі зразків української артилерії, представленої в 
каталозі.

Опис архітектоніки гарматного ствола, що займає левову частку тексту 
формуляра, вимагає точного, щонайбільше універсального термінологічного апарату. 
Одразу виникають нові труднощі, оскільки технічна термінологія гарматних стволів є 
проблемою не лише через мовні відмінності, але й через вражаючі невідповідності 
навіть в одній мові того самого часового періоду. Українська історична термінологія 
гарматної архітектоніки -  це майже стовідсоткове запозичення із сусідніх мов, які, 
своєю чергою, надбали і «перетравили» словничок артилерійських термінів із Західної 
Європи. Найбільш розробленою й універсалізованою виявилася англійська 
артилерійська термінологія XVIII-XIX століть, тому є сенс застосувати її в 
українському варіанті, власне, -  максимально українізувати. Термінологія резюмується 
нами за допомогою малюнка, який разом зі спеціальним термінологічним словником 
має полегшити розуміння тексту описів.

За можливістю терміни, використані нами для опису будови ствола, узгоджені з 
історичною термінологічною традицією українських письмових джерел. Однак часом 
за уявною універсальністю історичного терміна ховаються лише стильові особливості 
гармат того чи іншого виробника або ж нюанси їх фізичних характеристик. У такому 
разі ми уникали історичної термінології для збереження загального характеру 
дослідження. Ми використовуємо метричну систему виміру, яку дублюємо тради
ційною історичною термінологією (фути, дюйми, гривенки). Вочевидь, історичні 
гармати можуть бути найкраще проаналізовані лише в поєднанні цих двох систем 
виміру. Адже, історична точність приноситься в жертву, коли, скажімо, 32-фунтовий 
ствол вказується як гармата з ядром 13,3 кг.

Під час складання каталогу постало питання елементарної понятійної бази, 
елементарної термінології, яка допомогає формулювати конкретні визначення та
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оперувати більш складними поняттями. З одного боку, вона начебто стало 
використовується українськими дослідниками, а з іншого -  настільки хаотична, 
багатозначна й нечітка, що виключає адекватний опис і типологізацію історичних 
гармат.

Загальна кількість елементарних термінів відносно невелика, однак систематичні 
праці із зазначеної тематики у вітчизняній історіографії відсутні «як вид». Науковці 
зазвичай на свій розсуд формулюють визначення та застосовують власний базовий 
термінологічний апарат. У результаті -  значні розбіжності й невідповідності навіть у 
межах однієї роботи, а найчастіше -  максимальне ігнорування спеціальної термінології 
під час опису гарматних стволів або ж відсутність самого опису15. Автори часом схожі 
на футбольних радіокоментаторів, які пояснюють події на полі за допомогою, скажімо, 
трьох термінів: ліві ворота, праві ворота й центр поля. Скласти повне уявлення про 
перебіг гри за такою вбогою термінологією, певна річ, неможливо.

Так само не можна здійснити вичерпний опис історичної гармати за допомогою 
лише загальних понять, на кшталт: дуло, цапфи, середня частина, казенна частина, 
таріль, винград. Цього вкрай недостатньо, адже ігноруються десятки архітектонічних 
нюансів, що відіграють роль маркерів, за допомогою яких, зрештою, і здійснюється 
ідентифікація, атрибуція й типологізація ствола.

Дослідники використовують більш-менш широкий термінологічний список 
залежно від мети дослідження. Приміром, повний опис пишно оздобленої гармати, 
поверхню якої майже повністю вкриває декор, потребує до 70 термінологічних позицій. 
Спрощений технічний опис -  до 20 позицій. Так, Р. Рот використовує в своєму каталозі 
близько 50 термінів для створення повної технічної реконструкції ствола (204, 57); 
X. Блекмор у каталозі гармат лондонського Тауера -  17 термінів (132, 215); 
С. Сомерфілд у роботі, присвяченій артилерії Наполеона, -  20 термінів (144,16).

Отже, у процесі складання звуженої, так би мовити, службової типологічної 
схеми постала проблема браку саме українських елементарних історико-зброєзнавчих 
термінів, які стосуються будови історичного гарматного ствола. Щодо відсутності 
систематизованого термінологічного довідника в наших попередніх роботах нам, 
цілком справедливо, закидали рецензенти (106). Звісно, існував довідник для 
«внутрішнього користування», але створення каталогу вимагає чіткого й однозначного 
тлумачення термінів, їх універсалізації. Тому принагідно ми пропонуємо власну 
термінологічну схему будови історичної гармати, розроблену з урахуванням досвіду 
артилерійських історичних досліджень останніх десятиліть16. Запропонований 
довідник насамперед має обслуговувати цей каталог, але також є спробою впо
рядкування й пояснення термінології давньої української артилерійської зброї, що 
поступово складалася під впливом переважно європейського культурного ареалу.

У розумінні, інтерпретації й застосуванні термінів і понять (особливо технічного 
характеру) дотепер відсутня одностайність як у міжнародному академічному 
середовищі, так і серед широкого кола поціновувачів історії артилерії в усьому світі. 
Вочевидь, навряд чи колись вдасться досягти узгодженості, оскільки існуючі терміни 
не завжди мають історичне й логічне обґрунтування. У такому сенсі будь-яка спроба 
щось «універсуалізувати» в історичній гарматній термінології виглядає доволі 
невдячною й сумнівною справою, однак, попри все, потрібною.
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Отже, на наш погляд, анатомія гарматного ствола з використанням української 
термінології може виглядати згідно з представленими нами схематичними малюнками 
(див. малюнок № 1-3).

Архітектоніка гарматного ствола завжди тісно пов’язана з визначенням його 
типології, розробкою якої займалися військові теоретики й практики, починаючи від 
XV століття. Типологічний хаос артилерії намагалися звести до більш-менш 
універсальних таблиць, максимально систематизувати калібри та дати звучні родові 
імена подібним за будовою й технічними параметрами гарматам. Результат був 
очікуваний: кожна країна й кожна епоха мала свою типологічну сітку гарматних 
стволів. Дещо оптимістичніше виглядає історіографічна ситуація з розподілом 
гарматних стволів за типами. Зазвичай схеми, розроблені різними авторами, незначною 
мірою різняться між собою й традиційно засновані на джерельних даних XVI-XVIII 
століть, згідно з якими гарматні стволи об’єднувались у групи за двома критеріями: 
функціональним призначенням і конструктивними особливостями. Складається так, 
що щодо типології стволів винайти якусь універсальну схему навряд чи можливо, 
оскільки кожна з таких схем має враховувати регіональні (національні) особливості 
архітектоніки стволів (виникає проблема невідповідності критеріїв), термінологічні 
нюанси (майже не вирішувана лінгвістична проблема) і технічний прогрес у сфері 
артилерійського виробництва, завдяки якому типологічний набір гармат постійно 
змінювався (не обов’язково збільшувався) залежно від воєнної доктрини тієї чи іншої 
країни. Прагнення деяких дослідників звести весь термінологічний масив до купи 
зазвичай призводило до двох крайнощів: типологічний набір або дуже спрощувався, 
утрачав однозначність, або, навпаки, надто ускладнювався, ставав непридатним для 
регулярного практичного використання.

Вихід із такої ситуації ми знайшли у використанні декількох типологічних схем 
різних періодів і регіонів (французька -  XV століття, польська -  XVI-XVII століть 
(заснована на німецькій та французькій), польська -  XVIII століття та російська -  
середини XVIII століття), використовуючи кожну з них у разі потреби щодо конкретної 
позиції каталогу (81, 163, 164, 167, 168, 175, 177, 184, 185, 210). Набір саме з цих 
чотирьох типологій, вочевидь, найповніше відображає технологічні впливи на 
українське гарматне литво, окресленого музейними закордонними зразками 
хронологічного періоду.

Оскільки історична українська артилерія в зарубіжних музеях переважно 
складається зі зразків гармат декорованих, наповнених символікою та емблематикою, 
що потребує коментарів, нам довелося звернутися до цілого історіографічного пласта
-  мистецтвознавчих праць і запозичити з них окремий комплекс спеціальної 
термінології.

Типологія визначається відповідно до географічної та часової традиції місця 
лиття гармати.

Одним з реквізитів формуляра є матеріал виготовлення ствола, оскільки в XV- 
XVIII століттях існувала певна варіативність щодо цієї позиції. Гармати виготовляли із 
заліза, чавуну, бронзи, дерева і навіть шкіри.

Калібри давніх гармат, зважаючи на зношеність каналу ствола або неточність 
литва, майже завжди відрізняються від, так би мовити, «первинного» декларованого
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калібру, тому в описі спочатку вказується калібр (вагомір ядра), а потім подається 
діаметр каналу ствола вже у міліметрах, довжина ствола з винградом та вага.

Датування вимагає точного або хоча б приблизного року лиття гармати. Якщо на 
стволі є дата, проставляється вона. Якщо дата гіпотетична, біля неї ставиться знак 
питання. Можливий діапазон дати, приміром «1780-1810 роки», або століття -  «кінець 
XVII століття».

Довжина ствола визначається відстанню від дульного зрізу до базового кільця. 
Загальна довжина гармати становить відстань між дульним зрізом і кінцем винграда. 
Дуло в описі визначає перед гармати -  її дистальний кінець, а винград -  задню 
частину -  проксимальний кінець. Відносно такої спрямованості ствола стає зрозумілим 
праве й ліве розміщення чопів. Дуло розрізняється за формами.

Перелік молдингів (кілець, астрагалів та обідків) поданий у масштабному 
малюнку.

Базове кільце рахується як перше на стволі, й усі наступні нумеруються 
послідовно в напрямку дульного потовщення. У каталозі ми вирішили термінологічно 
розрізнити всі «оперізуючі» елементи будови ствола (молдинги, архітектурні обломи), 
хоча у попередніх роботах схилялися до спрощеної назви «кільця», незалежно від того, 
чи вони армуючи, чи декоративні, оскільки типи кілець доволі легко сплутати, а їх 
фактична функція не мала особливого значення для дослідження.

Винград узагалі майже не підлягає класифікації через величезну кількість форм
і варіантів з’єднання з таріллю. Однак винград зазвичай складається з трьох основних 
частин: шийного обідка, шиї (простого потоншення між таріллю та шишкою) і самої 
шишки.

Часом ми вводимо до опису додаткову інформацію -  цікавий або показовий 
матеріал, що виходить за рамки формуляра (точне місце розташування гармати, її 
фізичний стан, нюанси «історичної мандрівки» тощо).

Написи на стволах передаються в сучасній транскрипції.
Для зручності користування каталог забезпечений іменним покажчиком.

Нарешті, щодо назви «Музей української артилерії». Так склалося, що в 
Україні немає такої солідної колекції гарматних стволів, зібраних під 
одним дахом, як, скажімо, у багатьох зарубіжних музеях17, планомірне 

збирання яких розпочалося ще в часи Ренесансу й було проявом амбіцій і потужності 
монархічної влади. Сотні різноманітних за походженням і часом лиття гармат в 
європейських музейних експозиціях, які казна якими шляхами потрапили до колекцій, 
справляють враження масштабності й величі такого явища, як історична артилерія. 
Зрештою, подібні колекції, що зовні нагадують давні арсенали, (також, до речі, 
наповнені різношерстими гарматами), утворюють певні комплекси, що дають 
уявлення про місце того чи іншого, навіть найнеймовірнішого за походженням 
зразка, чи певного типу гармати в історії країни та цивілізації загалом. Однак левову 
частку артилерійських колекцій зазвичай сктановлять історичні гармати місцевого 
виробництва.

Сучасні українські реалії -  це безліч провінційних музеїв, у яких експонується від 
кількох до кількох десятків гармат, іноді хаотично підібраних, що потрапили до
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експозиції випадково, усупереч логіці складання колекцій, часто за адміністративною 
вказівкою18. Однак більшість зразків у районних та обласних музеях, вочевидь, так чи 
так належать до локальної історії, є учасниками історичних подій, пов’язаних з певним 
містом чи географічним регіоном. Але при тому, на жаль, вони залишаються вирваними 
з контексту загальної історії розвитку артилерії, адже особливості архітектоніки ствола, 
його технічні нюанси, символіка й декор набувають для глядача чіткості та ясності 
лише у порівнянні з іншими гарматними зразками.

Розпорошеність українських історичних гармат серед музеїв країни та зарубіжжя, 
певна річ, не сприяє комплексному вивченню давньої артилерії як явища технічного, 
художнього та історичного, навіть з огляду на чималу кількість збережених зразків. 
Краєзнавці, за невеликим винятком, (51, 64, 114-118), також зазвичай зупиняються 
лише на констатації факту наявності того чи іншого ствола в місцевому музеї, не 
вдаючись до аналізу та ідентифікації пам’ятки за всіма її параметрами, як технічними, 
так і художніми. Тому на історичні гармати навішувалися перші-ліпші найпоширеніші 
й зрозумілі широкому загалу ярлики: козацька гармата, шляхетська гармата, російська 
артилерія, турецька та європейська. У результаті -  в Путивлі під гарматами XVIII сто
ліття, що належали графу І.Г. Чернишову, привішена табличка «Путивльські гармати 
XV століття», а в музеї острова Хортиці чавунний фальсифікат XIX століття 
експонується як оригінальний зразок львівської артилерії XVI століття.

Крім того, найкращі та найцікавіші з історичного й художнього погляду зразки 
саме вітчизняної артилерії XVI-XVIII століть зберігаються в кількох закордонних 
музеях. Завдяки такій «щасливій» долі більшість з них вивчена найбільш повно: 
занесена до каталогів, описана й максимально вбудована дослідниками в локальний і 
загальний історичний процес.

З огляду на такий стан справ, нам здалося доцільним створити такий собі 
«віртуальний артилерійський музей», зібравши під одним уявним дахом усі відомі 
збережені зразки гармат, що мають стосунок до української історії. Хоча музей і 
віртуальний, але представлені в ньому експонати, речові джерела, цілком реальні. 
Наш музей-арсенал, так би мовити, на виході, має виглядати як каталог у двох 
частинах. Ця робота (перша частина) присвячена українським гарматам у 
закордонних музейних колекціях. У другій частині будуть зібрані історичні гармати
XV-XVIII століть, які зберігаються в музеях, місцях відкритого доступу й приватних 
колекціях України.

Отже, фонди «віртуального артилерійського музею» складаються зі зразків 
українських історичних гармат, які й визначають його профіль. Ком
плектування фондів «музею» та включення зразків гармат як історичних 

джерел до першого тому каталогу відбувалося саме за цією умовно «національною» 
характеристикою. Фонди потенційно можуть поповнюватися новими, невідомими на 
сьогодні гарматними стволами українського походження, атрибуція яких поки що не 
відбулася.

Уся фактична проведена робота зі складання фондів може вважатися музейною 
документацією, комплекс якої повністю відображає існування зразків історичних 
гармат у музейних фондах.
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Дослідження музейних зразків має самостійне наукове значення й відбивається 
насамперед в описах, від ретельності й точності яких залежить ступінь і глибина 
пізнання об’єктів. Тому вивчення історичних українських гармат включає їх атрибуцію, 
класифікацію, систематизацію та інтерпретацію. Системний підхід до історичної 
гармати, та й взагалі будь-якої музейної речі, передбачає розгляд основних її 
властивостей: морфології, технології, матеріалу та функції.

Атрибуція музейних зразків історичних гармат вимагає виявлення основних 
ознак, які визначають назву, призначення, будову, матеріал, розміри, техніку 
виготовлення, авторство, хронологію, географію створення та існування ствола. Під 
час атрибуції встановлюється зв’язок гармати з історичними подіями чи особами, з 
певним етнічним середовищем, розшифровуються написи, клейма, марки та інші знаки, 
нанесені на поверхню, визначається ступінь збереження ствола та описуються його 
пошкодження. Головною метою атрибуції є надання джерелознавству достовірних 
відомостей про таке цікаве й різнопланове матеріальне історичне джерело, як історична 
гармата.

Класифікація гармат проводиться загалом для впорядкування всього об’єма 
інформації. Інтерпретація дає змогу тлумачити давні гармати, особливо декоровані 
зразки, як джерела знань та емоцій, допомагає відновити історію їх існування. Для 
такого специфічного історичного джерела, як гармата, інтерпретація поєднується з 
атрибуцією.

Експозиція «віртуального артилерійського музею», яка має на меті актуалізувати 
й популяризувати знання щодо українських історичних гармат, має свій набір 
компонентів: експонати (фотоілюстрації), пояснення до експонатів (описи), гіпертекст 
(коментарі), суперграфіку (елементи дизайнерського оформлення експозиції), словники 
термінів, вказівники. В основі науково-тематичного рішення експозиції лежать 
експонати, а також зміст описів і коментарів.

З експозицією тісно пов’язана комунікаційна функція «віртуального артиле
рійського музею», що полягає насамперед у наданні джерелознавчих, консультаційних 
та інформаційних послуг. Матеріалізована ця функція, власне, у цьому каталозі, 
проглядаючи який, відвідувач виявляє різний ступінь пізнавальної активності -  від 
простого споглядання фотоілюстрацій до цілеспрямованого джерелознавчого пошуку 
та інтелектуальної обробки інформації (45, 79, 112).

Так виглядає композиція нашого «артилерійського музею». Вона мало чим 
відрізняється від класичних музеїв «під дахом», за винятком деяких моментів, на яких 
хотілося б акцентувати увагу.

Як зауважував класик, музей -  це місце, де живі співпрацюють з мертвими. Однак 
в українських реаліях, принаймні щодо історичних гармат, це не спрацьовує.

Із Закону України «Про музеї та музейну справу»: «Музей -  культурно-освітній 
та науково-дослідний заклад, призначений для вивчення, збереження, використання та 
популяризації пам’яток природи, історії, матеріальної і духовної культури, залучення 
громадян до надбань національної і світової культурної спадщини». Якщо із 
збереженням історичних гармат справи ще сяк-так владналися, то з їх вивченням і 
популяризацією явні проблеми. А коли пересічний зацікавлений «громадянин» 
намагається вдивлятись у багатостраждальну понівечену часом і людьми гармату, він
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може побачити здебільшого лише шматок оригінально сформованого металу, який 
жодним чином не натякне йому про надбання національної чи світової культурної 
спадщини.

Чим відрізняється наш віртуальний «музей» від пересічної вітчизняної музейної 
колекції з усіма її недоліками?

Насамперед ретельним описом зразків з великим інформативним тлом другого 
рівня, створеним у формі коментарів. Вони «розкривають» предмет, показують його 
зв’язки з десятками інших історичних пам’яток, осіб і подій. Макроілюстрації ж 
фіксують найменші елементи гарматних стволів, які в умовах часом незручної музейної 
експозиції можуть пройти повз увагу глядача чи навіть дослідника, про що доволі 
розлого йшлося вище.

Складається враження, що в багатьох музеях не усвідомлюють, що відбувається 
в світі, аби зіставити це зі своєю діяльністю. Тому через комунікативну обмеженість 
(відсутність інтерактивних технологій, якісних каталогів, описів колекцій) музеї інколи 
перетворюються на застиглі в часі сховища зміщених на периферію явищ культури, які 
в минулі віки становили цивілізаційну основу. Зброя, з усім її видовим розмаїттям, була 
однією з таких основ, але тепер «мертвою культурою» осіла в музейних фондах або 
приватних колекціях, які часто нездатні належним чином висвітлити її історичну роль, 
навіть за наявності формального наукового опису.

Науковий опис музейного предмета А. 3. Крейн називав «гольїм вещеведением» 
(60,118). З таким визначенням не посперечаєшся. Однак достеменні архівні свідчення 
лише тоді долають свою окремість й обмеженість, коли вбудовуються в біографічні та 
історичні контексти, отримуючи, таким чином, істинну наукову значущість. Непогано 
було б, нарешті, поєднати ретельне музейне вивчення пам’яток із сучасними 
міжнародними знаннями у сфері мистецтва історичного гарматного виробництва. 
Такий підхід спрямовує на подолання самоізоляції й провінційної обмеженості цього 
сегмента вітчизняного зброєзнавства.

Відсутність практики музейних студій, адаптації наукових музейних напрацювань 
для більш широкого загалу, ніж поодинокі випадкові відвідувачі музейних залів аж ніяк 
не сприяє поширенню знань про українську історичну артилерію як елемент 
загальнокультурної національної спадщини. Тому «віртуальний артилерійський музей», 
додаючи порцію інновацій у музейні традиції, заперечує застиглість форм подачі 
музейної інформації хоча б щодо такого вузького сегмента музейних колекцій, як 
історичні гармати, намагається їх актуалізувати у вигляді історичних джерел, піднести 
їх значення як неповторних пам’яток матеріальної та духовної культури, створюючи 
максимально сприятливе середовище (форму) для їх пізнання.

У відповідь поступово має сформуватися цільова аудиторія, коло читачів і 
дослідників, які цікавляться історією артилерії й для яких інформація багатьох, навіть 
загальновідомих, музейних сховищ, а надто -  десятків провінційних музеїв, залиша
ється і в найближчому майбутньому залишиться недоступною. «Віртуальний арти
лерійський музей» характеризується камерністю й адресністю, а також цікавістю -  тих, 
хто створював віртуальний музей, і тих, для кого він створювався.

Нарешті, планується у майбутньому перенести «віртуальний музей української 
артилерії» до мережі Інтернету, що значно розширить коло читачів, дасть можливість
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Віртуальний музей історичної артилерії

зручного фахового спілкування, обговорення й спільними зусиллями доведення до 
джерелознавчого блиску всіх музейних «експонатів». Як би суворо не споглядало із 
своїх олімпійських вершин поважне академічне співтовариство, практика колективного 
творення історичного знання, яка балансує на межі дослідження й перфомансу, 
зазвичай приносить позитивні результати, коли в атмосфері неформальної бесіди 
виникають курйози, очевидними стають недоречності й дослідні «натяжки», здійсню
ються міні-відкриття. Нарешті, після довгої й марудної, ледве не сакральної тяганини 
з якимось нюансом відбувається замикання знання, інтуїції, уявлення й різноманітності 
думок, не обмежених академічною догматикою, сипляться здогадки, намічається відсів 
недостовірного, оцінюються джерела, критикуються погляди і просто виникають 
дискусії, неможливі в межах формальних академічних конференцій19.

Наостанок торкнемося питання щодо актуальності віртуальної колекції збере
жених вітчизняних гармат у контексті історії виробництва й «споживання» артилерії
XVI-XVIII століть на українських землях. Якою мірою вона репрезентативна? Чи 
відображає колекція тенденції зміни архітектоніки стволів, їх дизайну, впливів на 
орнаментацію та символіку? Чи проявляє вона певну структуру українського арти
лерійського виробництва впродовж кількох століть? Якщо так, то кожен зразок має 
«знайти» свою нішу в цій структурі й відповідати її часовим і географічним пара
метрам, звісно, з урахуванням десятків деталей, які вимагають постійного уточнення 
й корегування у рамках загальних структурних категорій. Загалом, чи містить 
віртуальний музей ключ до вивчення української історичної артилерії, її структури та 
розвитку?

Треба бути свідомими того, що за всієї повноти описів та ілюстративності 
запропонованого нами каталогу, віртуальна колекція своїми зразками лише окреслює 
кордони етапів, географічні рамки й головні напрями руху української артилерії як 
історичного явища20. Але вона аж ніяк не зможе надати всіх нюансів художнього й 
технічного плану через скудність бази зразків. Приміром, технічний бік української 
артилерії на основі збережених примірників не може бути достеменно вивчений. 
Питання технічного прогресу та його динаміки також «зависають у повітрі», оскільки 
віртуальна колекція не є репрезентативною в статистичному плані, вона лише 
відображає фактичний кількісний стан українських історичних гармат у колекціях 
закордонних музеїв. Тому для пошуків відповідей на всі поставлені вище питання 
необхідне додаткове залучення широкого кола документальних джерел в рамках іншої 
форми дослідження.

Загальноприйнятим є факт, що після видання каталогу наукова цінність музейного 
зібрання зростає. Сподіваємося, що завдяки появі нашого каталогу «віртуального 
артилерійського музею», зібрання гармат українського походження в зарубіжних музеях 
також набудуть більшої історичної та джерельної цінності як серед науковців, так і всіх 
тих, хто цікавиться історією озброєння.
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ІНВЕНТАР
1. Номер позиції у каталозі
2. Дата відливки гармати
3. Матеріал, з якого виготовлений ствол
4. Тип гармати, ім’я
5. Калібр
6. Діаметр каналу ствола (мм)
7. Ім’я людвисаря
8. Місце лиття ствола

1 2 3 4 5 6 7 8

1
XIV -  початок 

XV ст. залізо бомбарда 
(тюфяк, дробовик)

4
гривенки

81 мм ? Генуезькі колонії у 
Криму, Золота Орда (?)

2 1480-ті роки бронза гаківниця 16 мм
Валентій 
Фальтен (?) Львів

3 1529 рік бронза фальконет
середній

1,5 фунта 65 мм Бартош
Вейс

Львів

4 1537 рік бронза фальконет малий 1 фунт 55 мм Лукаш Львів

5 1571 рік бронза
фальконет малий 
«Орлик» 1 фунт 57 мм

Леонард
Герль Львів

6 1573 рік бронза фальконет великий 2,5 фунта 70 мм
Мельхіор
Герль Львів

7 1614 рік бронза фальконет малий 
«Smoczek» 0,5 фунта 41 мм Георгій 

Франке (?)
Львів

8 1621 рік бронза
фалькон
(чвертьколибрина) 4 фунта 80 мм

Иоганн
Еркленс Дубно

9 1630-ті роки бронза фальконет
вкорочений 3/4 фунта 53 мм

Каспар
Франке

Львів

10 XVI-XVII ст. залізо фуглер із змінною 
порохівницею

0,5 фунта 34 мм ? Запорозька Січ (?), Ту
реччина (?), Італія (?)

11
XVI -  початок 

XVII ст. бронза
фуглер із змінною 
порохівницею

6 фунтів 95 мм ? Венеція(?), Генуя (?)

12 середина XVI 
ст.

бронза фуглер із змінною 
порохівницею

6 фунтів 93 мм ? Венеція

13 1666 рік бронза
фальконет 
(октава колибрини) 3,5 фунта 75 мм ? Біла Церква (?)

14 1673 рік бронза фальконет малий 3/4 фунта 35 мм
Яків
Марков Київ

15 1677 рік бронза
фалькон
бастардовий 8 фунтів 103 мм Грегор

Бельхович (?) Львів

16 1691 рік бронза фалькон
бастардовий

6 фунтів 95 мм ? Станіславів (?)

17 1692 рік бронза гармата польова 3/4 фунта 41 мм Иосиф
Балашевич

Глухів

18 1692 рік бронза гармата полкова 4,5 фунта 83 мм
Иосиф
Балашевич Глухів

19 1693 рік бронза гармата полкова 4 фунта 78 мм
Иосиф
Балашевич

Глухів

20 1697 рік бронза гармата полкова 4,5 фунта 83 мм
Иосиф
Балашевич

Глухів
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Інвентар

1 2 3 4 5 6 7 8

21 1697 рік бронза гармата полкова 3 фунта 70 мм
Карп
Балашевич

Глухів

22 1698 рік бронза мортира 3 пуда 330 мм
Карп
Балашевич

Глухів

23 1698 рік бронза
фальконет
середній 2,5 фунта 67 мм ? Львів

24 1705 рік бронза
гармата «Лев», 
довгоствольна

16 фунтів 125 мм
Карп
Балашевич

Глухів

25 1706 рік бронза гармата польова 3/4 фунта 43 мм ? Харків

26 1714 рік бронза
гармата польова 
(салютна?)

3/4 фунта 47 мм
Карп
Балашевич

Глухів

27 1716 рік бронза
октава картауни, 
бастардова 7 фунтів 97 мм

Блажей 
Бохінкевич (?) Кам'янець на Поділлі

28 1727 рік бронза фалькон 4,5 фунта 83 мм
Даміан
Туташевич (?)

Кам'янець на Поділлі 
(?)

29 1740 рік бронза
півколибрина,
вкорочена

14 фунтів 120 мм ? Станіславів (?)

ЗО 1749 рік бронза гармата полкова 3,5 фунта 76 мм ? Київ (?),
Санкт-Петербург (?)

31 1749 рік бронза гармата полкова 3,5 фунта 76 мм ? Київ (?),
Санкт-Петербург (?)

32 1753 рік бронза гармата полкова 1 фунт 50 мм ? Охтирка

33 1753 рік бронза гармата полкова 4 фунта 80 мм
Іван Чуєвський 
(?), Миколай (?)

Київ (?), Глухів (?)

34 1753 рік, 
30 жовтня бронза гармата полкова 3,5 фунта 76 мм

Іван Чуєвський 
(?), Миколай (?) Київ (?), Глухів (?)

35 1755 рік бронза гармата полкова 2 фунта 65 мм ? Охтирка

36 1757 рік бронза гармата «одноріг» 14,5
фунтів

122 мм ? Київ (?), Санкт-Пе
тербург (?)

37 1759 рік бронза гармата полкова 5 фунтів 85 мм
Іван Чуєвський 
(?), Миколай (?)

Київ (?), Глухів (?)

38 1759 рік бронза гармата полкова 3,5 фунта 76 мм Іван Чуєвський 
(?), Миколай (?)

Київ (?), Глухів (?)

39 1759 рік бронза гармата полкова 3,5 фунта 76 мм
Іван Чуєвський 
(?), Миколай (?) Київ (?), Глухів (?)

40
друга пол. 
XVIII ст.

чавун фальконет вкоро
чений

1 фунт 51 мм
Іоганн Франц 
Водік(?) Кам'янець на Поділлі

41 1790 рік (?) бронза гармата «одноріг» 9,5
фунтів 107 мм ? Київ

42 1790 рік бронза гармата «одноріг» 8,5
фунтів

102 мм ? Київ

43
кінець 

XVIII ст. бронза гармата салютна 1 фунт 47 мм ? Київ

44 1795-1800
роки

чавун гармата із змінною 
порохівницею

2 фунта 64 мм ? Луганський чавуно
ливарний завод

45 1795-1800
роки чавун гармата із змінною 

порохівницею
2 фунта 64 мм ? Луганський чавуно

ливарний завод

46
1795-1800

роки чавун гармата із змінною 
порохівницею

2 фунта 64 мм ? Луганський чавуно
ливарний завод

47 1795-1800
роки

чавун гармата із змінною 
порохівницею

2 фунта 64 мм ? Луганський чавуно
ливарний завод

48
1795-1800

роки чавун гармата із змінною 
порохівницею

2 фунта 64 мм ? Луганський чавуно
ливарний завод
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КАТАЛОГ

1. Залізна кована бомбарда, 4-гривенна21.
Генуя, Генуезькі колонії у Криму, Золота Орда (?), кінець XIV -  початок XV 

століття22.
Діаметр каналу ствола 81 мм.
Загальна довжина ствола 440 мм.
Довжина каналу ствола 433 мм
Довжина дульної частини 138 мм.
Довжина донної частини 302 мм.
Вага 11,5 кг.

Належить до категорії ранніх короткоствольних бомбард. Складається з дульної 
та донної частини. Дульна частина виготовлена у формі конуса (початковий діаметр -  
87 мм, кінцевий діаметр -  72 мм) для зручності вміщення кам’яного ядра чи «дробу». 
Порохова камера циліндричної форми (діаметр -  50 мм). Донна частина розширюється 
у бік тарілі. Запальний отвір з великим розпалом розташований у донній частині перед 
базовим потовщенням (діаметр 64 -  мм), безпосередньо над каналом ствола. Панівка 
має вигляд простого заглиблення в стволі. Цівка запалу розміщена вертикально.

Таріль пласкої форми23.
Воєнно-історичний музей артилерії, інженерних військ і військ зв’язку (Санкт- 

Петербург) (Інв. № 9/7).

2. Бронзова гаківниця24.
Львів, 1480-ті роки25.
Валентій Фальтен (?)26.
Діаметр каналу ствола 16 мм.
Загальна довжина ствола 735 мм (46 калібрів).
Довжина каналу ствола 728 мм.
Довжина дульної частини 396 мм.
Довжина донної частини 339 мм.
Вага 9,6 кг.
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Каталог

За архітектонікою ствол поділяється на дві частини у формі гексаедра 
(шестигранника), провернуті одна відносно іншої на половину ширини однієї грані27.

Дульна частина конічної форми.
Донна частина -  циліндрична.
Дульне потовщення також шестигранне, конічної форми (стилізована капітель 

колони), сформоване з дульного кільця та двох нахилених профільованих поясків. 
Робота з погляду моделювання доволі акуратна.

Фігурний гак приварений до нижній грані дульної частини на відстані 175 мм від 
дульного зрізу.

Запальний отвір розташований у прямокутній панівці з невеличкими бортиками. 
У нижній частині панівки є підвищення, яке, вочевидь, слугувало основою кріплення 
покришки запального отвору.

У дні ствола відлите округле заглиблення (паз) завглибшки 65 мм, куди 
вставлювалося дерев’яне правило для керування гарматою.

На верхній грані донної частини знаходиться чеканний схематичний орнамент, 
сформований з 12 крапок-заглиблень. Нижче «крапчастої композиції» -  два клейма у 
вигляді фігур тварин дуже нечітких форм28. Між клеймами й панівкою верхню грань 
ствола перетинає ритована пряма лінія, що слугувала гармашеві для візуального 
позначення закінчення порохової камери. Ця риска фіксувала величину оптимального 
порохового заряду для гаківниці.

Гаківниця виготовлена методом відливання й наступного проковування. На 
поверхні ствола залишилися сліди грубого шліфування напилком.

Музей Війська Польського (Варшава) (інв. № 51425).

3. Бронзовий фальконет середній екстраординарний, 1,5-фунтовий.
Львів, 1529 рік29.
Бартош Вейс30.
Діаметр каналу ствола 65 мм.
Довжина ствола без тарілі та винграду 2725 мм (42 калібри).
Загальна довжина ствола (у теперішньому стані) 2847 мм.
Довжина каналу ствола 2635 мм.
Довжина дульної частини 1502 мм.
Довжина донної частини 1223 мм.
Вага 428 кг.

Ствол конічної форми, дуже «стрункий», двочастинний (чопова та донна частина 
поєднані). Частини дульна до донної співвідносяться в пропорції 1,22. Дуло округле, 
конічне й змодельоване у формі келиха.

Шия дула невелика, завширшки 24 мм. У дульній частині стінка ствола має 
пошкодження у вигляді наскрізного отвору діаметром близько 50 мм.

Нижче дульної шиї знаходиться декорований дульний астрагал.
Дульну частину завершують декорований астрагал з обідком.
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О. Мальченко.  Музей української  артилері ї  X V - X V I I I  століть.  Частина І

Чопи відлиті у формі циліндра, розташовані в місці з’єднання дульної та донної 
частини. Осьова лінія чопів розташована нижче осьової лінії гармати на %.

Казенна частина й запальне поле візуально не відокремлені.
Заклепаний запальний отвір розміщений у прямокутній панівці, з боків від якої 

залишилися дуже пошкоджені навіси покришки.
Донну частину завершує масивне базове кільце зі схилом.
Таріль має сферичну форму.
Винград відламаний.
Дуже поганий склад бронзи: весь ствол у раковинах і тріщинах.

Оздоблення гармати стримане, але виконане старанно в пластичній манері31.
Астрагали біля дула й на межі донної частини біля чопів змодельовані у вигляді 

рельєфно скрученої «мотузки»32. Безпосередньо під «мотузкою» знаходяться півкруглі 
арки, поєднані між собою, як вважають, мотивом плоду граната. Подібний плід, але 
менший за розміром й схематичніший, також розміщений усередині кожної арки. 
Іншим розшифруванням цього декоративного елемента може бути гірлянда, на користь 
чого свідчать мотузкові перев’язі між арками.

У донній частині ствола розміщені два геральдичні щити польського типу 
(«розтягнута шкіра») з гербами «Орел» і «Погоня», розвернуті під кутом один до 
одного. Над ними по центру знаходиться симетрично викладена рельефна стрічка, з 
відлитою датою (цифри розріджені розетами): «1 *5*2*9». Геральдичні щити 
відрізняються гарним рисунком і старанно виконаним відливом, на відміну від 
орнаментування, зробленого в доволі низькому рельєфі.

Нижче знаходиться різьблений фігурний (бароковий) геральдичний щит 
німецького типу («картуш») з великим гербом міста Львова33.

Поряд -  різьблена вага ствола: «ПУ 26 = ФУ 6».
Подібний за архітектонікою та орнаментацією ствол знаходиться в колекції 

Артилерійського музею Санкт-Петербурга34.
Музей Війська Польського (Варшава) (Інв. № 51651).

4. Бронзовий фальконет малий, 1-фунтовий.
Львів, 1537 рік35.
Лукаш36.
Діаметр каналу ствола 55 мм.
Загальна довжина ствола 1785 мм (32 калібри).
Довжина каналу ствола 1727 мм.
Довжина дульної частини 957 мм.
Довжина донної частини 828 мм.
Вага 289 кг.

Ствол гармати конічної форми, доволі «стрункий» і складається, згідно старої 
«готичної» традиції XV століття, з дульної та об’єднаної донної і чопової частини. 
Дульна до донної частини співвідносяться у пропорції 1,15.
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Дуло округле, конічне і змодельоване у формі келиха.
Під дулом знаходиться широка викружка.
Дульну частину завершують два астрагала з обідком.
Чопи конічної форми, розташовані у місці з’єднання дульної і донної частини. 

Осьова лінія чопів розташована нижче осьової лінії гармати на %. Чопи дещо 
розвернуті у бік дульної частини, утворюють так звані «ріжки».

Запальне поле обмежує астрагал.
На запальному полі розміщений запальний отвір (тепер -  заклепаний) в округлій 

панівці (просте заглиблення в стволі).
З боків від запального отвору залишився навіс та заглиблення замка покришки 

запального отвору.
Донну частину завершує базове подвійне кільце.
Таріль сферичної форми.
Винград відбитий.

Оздоблення гармати доволі скромне, але старанно виконане, зосереджене на межі 
донної й дульної частин ствола. Широка викружка біля дула орнаментована спрощеним 
стилізованим листям аканту невисокого рельєфу, відлитим на тлі пуансонного 
карбування на зразок «решітки». Ідентичний рослинний орнамент межує з астрагалом 
запального поля. Ще один декоративний пас прилягає до донної частини біля чопів. 
Орнаментація його складається з листя аканту та дрібних, дуже схематично 
трактованих овальних листочків, розміщених навскіс у такий спосіб, що їх кінці, 
сполучуючись між собою, утворюють зигзагувату лінію.

Подвійний астрагал з обідком на межі дульної та донної частини змодельований 
у вигляді «мотузки», перетягнутої стилізованим паском чи металевим обручем. З огляду 
на художню структуру відливу, можливо, ливарник намагався зобразити стилізований 
джгут, скручений з двох різних тканин і перехоплений паском. Ця частина декору 
відлита доволі пластично, на відміну від акантового орнаменту.

У пластичній манері відлита також розміщена в донній частині, оточена прямо
кутною рамкою на тлі пуансонного карбування типу «решітка», дата відливу гармати 
«1537». На особливу увагу заслуговує дуже старанно виконане зображення герба 
власника гармати -  королеви Бони Сфорца37, розміщеного під датою відливу на фігур
ному геральдичному щиті польського типу («розтягнута шкіра») із симетричними бо
ковими вибірками, які виразно свідчать про готичні впливи38. На тлі з голчастого 
карбування знаходиться рельєфне зображення змія, який тримає у пащі (поглинає?) 
людину (немовля?)39.

Музей Війська Польського (Варшава) (Інв. № 51652).

5. Бронзовий фальконет малий бастардовий, 1-фунтовий, «Орлик».
Львів, 1571 рік40.
Леонард Герль41.
Діаметр каналу ствола 57 мм.
Загальна довжина ствола 1660 мм.
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Довжина ствола без тарілі та винграду 1520 мм (27 калібрів).
Довжина каналу ствола 1200 мм.
Довжина дульної частини 819 мм.
Довжина середньої частини 310 мм.
Довжина донної частини 391 мм.

Ствол має конічну форму і за своєю будовою поділений на три частини.
Дуло гармати складається з дульного астрагалу, дульної шиї, обідка та верхівки 

дула. Остання (власне, дульне потовщення) округлої форми (майже куля) і, своєю 
чергою, складається з дульного кільця, одинарного карниза (діаметр -  105 мм) з двома 
обідками та двох широких четвертних валиків.

Дульна частина завершується двома астрагалами з обідками й схилом чопової 
частини. Така армуюча композиція утворює пояс дульної частини.

Чопова частина обмежується власним кільцем й обідком (четверте кільце) та 
кільцем з обідками донної частини (третє кільце).

Чопи конічної форми, приварені біля межі чопової та дульної частини. Осьова 
лінія чопів розташована нижче осьової лінії гармати на !4

Донна частина складається з кільця з обідками, двох астрагалів, що обмежують 
запальне поле, базового кільця (діаметр -  190 мм) і базового схилу.

Запальний отвір заклепаний, розташований у ледве означеній двома бортиками 
панівці. Біля запального отвору залишки кріплень навісів захисної покришки.

Таріль має сферичну форму й змодельована у вигляді кількох кілець, які 
звужуються за діаметром, наближуючись до шиї винграда. Винград відсутній. У центрі 
тарілі невеликий отвір, що залишився, вочевидь, після відламаного винграда.

Оздоблення гармати складається з антропоморфних і зооморфних фігурних 
композицій, медальйонів з емблемами та герба. Орнаментальні мотиви відсутні42.

Дульна шия прикрашена низкою крилатих ангельських голівок. Це саме той 
елемент, який в інвентарі 1724 року називається «і па gorze ptaszki» (125, 27).

Нижче, під дульним астрагалом, у трьох невеликих овальних медальйонах 
знаходяться подібні між собою погруддя бородатих чоловіків у шоломі з пір’яним 
гребенем, гарно змодельовані й пластично відлиті, але без деталізації облич.

Посередині дульної частини розміщена рельєфна емблема гармати «Орлик» -  
орел на гілці, виконана з великим реалізмом, яка надзвичайно добре збереглася. Під 
нею трирядковий рельєфний напис «DOBRA ТО OBRO / NA SKIM PAN BVG / IEST 
1571», недбало відлитий маюскульними готичними літерами43.

У манері лиття, подібній до медальйонів, виготовлена прямокутна плакетка 
(доволі пошкоджена), розміщена перед астрагалом дульної частини. Представлена 
на ній вакхічна процесія виглядає гармонійною, як за рисунком, так і за ком
позицією44.

У чоповій частині ствола знаходиться округла плакетка з рельєфним зображенням 
лелеки з вужем у лапах, який і став підставою для назви гармати в інвентарі 1724 року45. 
На зрізі правої чопи різьблене число «22».
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Донна частина прикрашена гербом міста Львова, розміщеним в округлому 
простому геральдичному щиті італійського типу. На щитовому полі ліворуч і праворуч 
від гербового зображення відлиті літери «С. L.»46.

Музей Війська Польського (Варшава) (Інв. № 225).

6. Бронзовий фальконет великий (октава колибрини), 2,5-фунтовий.
Львів, 1573 рік47.
Мельхіор Герль48.
Діаметр каналу ствола 70 мм.
Загальна довжина ствола 2810 мм.
Довжина ствола без винграду 2625 мм (37,5 калібрів).
Довжина каналу ствола 2403 мм.
Довжина дульної частини 1323 мм.
Довжина чопової частини 559 мм.
Довжина донної частини 720 мм.

Ствол візуально поділений на три частини. Дульна та чопова частини конічної 
форми, донна -  циліндричної.

Дуло гармати складається з дульного астрагала з обідком, дульної шиї, обідка та 
верхівки дула. Остання (власне, дульне потовщення) змодельована округлої форми 
(майже куля) і, своєю чергою, складається з дульного обідка, одинарного карниза 
(діаметр -  216 мм) з двома обідками та двох широких четвертних валиків.

Дульна частина завершується астрагалом і схилом чопової частини.
Чопова частина (від дульної частини) має кільце з обідком (четверте кільце), 

пояс чопової частини, астрагал з обідками. За астрагалом знаходяться залишки 
дельфінів.

Чопи дещо конічної форми, приварені перпендикулярно центральної осі гармати. 
Осьова лінія чопів розташована нижче осьової лінії гармати на Ул. Максимальна 
відстань між зрізами чопів -  430 мм.

Донна частина обмежена (від чопової) кільцем з обідками (третє кільце).
Запальне поле обмежується двома астрагалами. Запальний отвір не пошкоджений, 

розташований у прямокутній панівці, з боків якої сліди відламаних навісів, що 
утримували захисну покришку, та залишки запального механізму.

Широке базове кільце конічної форми завершується базовим схилом.
Таріль (довжина -  185 мм) змодельована у формі голови лева.
Винград відламаний.

Елементи оздоблення розподілені рівномірно по всій довжині ствола. На дульній 
шиї на тлі пуансонного голчастого карбування маюскульними готичними літерами від
лите ім’я та прізвище людвисаря «MALCHER HERL». Уся декоративна композиція з 
підписом майстра, вочевидь, згідно із задумом людвисаря, має нагадувати розкритий 
згорток.
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Під дульним астрагалом на тлі голчастого карбування розташований ренесансний 
фриз, складений із стилізованих мотивів листя та волют, виконаний у дуже пластичній 
манері.

Приблизно посередині дульної частини розміщено монументальний, високого 
рельєфного литва, виконаний маюскульними літерами п’ятирядковий девіз латиною з 
датою лиття: «FELIX CIVITAS / QVE PROVIDE / Т BELLA TEMP / ORE PACIS / 
1573»49.

Біля астрагалу дульної частини розміщено ренесансний фриз, ідентичний по
передньому.

Четверте кільце другого потовщення декороване карбуванням типу «морські хви
лі», елементи якої скомпоновані в такий спосіб, що утворюють мережку з трикутників.

У чоповій частині між залишками дельфінів знаходиться виконана за допомогою 
кількох різних пуансонів розлога чотирипелюсткова розетка (або чотирипроменева 
зірка) подовженої форми. Цей загадковий художній елемент оточений двома 
різьбленими елементами рослинного характеру, які повністю покривають поверхню 
ствола за дельфінами. Усю композицію розміщено на карбованому полі.

Чопова частина завершується рослинним фризом, ідентичним двом попереднім.
Третє кільце першого потовщення має декор, ідентичний четвертому кільцю 

другого потовщення.
Посередині донної частини на тлі карбованої рамки знаходиться округлий 

рельєфний геральдичний щит італійського типу з гербом Львова, на якому зображено 
лева в брамі з трьома баштами й стрільницями50. Довкола щита на тлі голчастого 
карбування відлитий частково знищений напис «ARMA CIVITATIS LE [OPOLIJENSIS 
AN...»51. Рік лиття ствола дуже пошкоджений і тепер нечитабельний. Уже під час 
чистової обробки ствола після лиття, напис довкола герба був оточений двома 
різьбленими вінками. Цю частину декору гармати замикає декоративне кільце, 
виконане з елементів лускового орнаменту, також прорізаного вручну по відливові.

Перед астрагалом запального поля знаходиться ще один рослинний фриз, який, 
зрештою, повторюється на гарматі чотири рази й створює головний орнаментальний 
елемент, а також доволі вправно підкреслює архітектонічну будову ствола.

З двох сторін від панівки знаходиться лусковий, різьблений орнамент. Базове 
кільце сконструйоване у вигляді конічного гладкого обруча, доповненого у бік тарілі 
двома профільованими кругами, і переходить у масивний, доволі примітивно 
змодельований маскарон лев’ячої голови, який, однак, має виразну пластичну форму. 
Маскарон in integrum завершувався сильно висунутим язиком (тепер відбитим), що 
використовувася як винград для керування стволом52.

Музей Війська Польського (Варшава) (Інв. № 226).

7. Бронзовий фальконет малий, Уг фунтовий «SMOCZEK»53.
Львів, 1614 рік.
Георгій Франке (?)54.
Діаметр каналу ствола 41 мм.
Загальна довжина ствола 1395 мм.
Довжина ствола без винграду 1259 мм (31 калібр).
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Довжина каналу ствола 1166 мм.
Довжина дульної частини 697 мм.
Довжина чопової частини 241 мм.
Довжина донної частини 321 мм.
Вага 125,5 кг55.

Ствол конічної форми, поділяється на три частини.
Дуло гармати складається з дульного астрагала з обідком, дульної шиї, обідка та 

верхівки дула. Остання (власне, дульне потовщення) округлої форми і, своєю чергою, 
складається з дульного обідка, подвійного карнизу (діаметр -  107 мм) з двома обідками 
та двох широких четвертних валиків (оволо).

У дульній частині стінка ствола має пошкодження у вигляді наскрізного отвору 
діаметром біля 30 мм.

Дульна частина завершується обідком і схилом чопової частини.
Чопова частина (від дульної частини) має кільце з обідком (четверте кільце). За 

кільцем знаходяться дельфіни. Під дельфінами приварені циліндричні чопи з базовими 
обідками (плічками). Осьова лінія чопів розташована нижче осьової лінії гармати на %.

Донна частина обмежена (від чопової) кільцем з обідками (третє кільце).
Запальне поле візуально не відокремлене. Запальний отвір розташований у 

заглибленні округлої підвищеної панівки.
Подвійне базове кільце завершується базовим схилом у бік запального отвору.
Таріль сферичної форми.
Винград складається з шийного обідка, шиї та подвійної шишки округлої форми.

Оздоблення ствола -  це справжній витвір львівського ливарницького мистецтва 
XVII століття56.

Гостро профільовані кільця поділяють гармату на три декоровані частини, 
наповнені архітектонічними та зооморфними елементами. Завдяки гармонійним 
архітектонічним елементам, ствол цієї невеликої гармати набирає монументального 
вигляду.

Дульна частина змодельована у формі дракона (від чого й походить традиційна 
назва гармати «SMOCZEK»), який тримає в пащі дуло ствола. Голова дракона відлита 
дуже старанно, при цьому, подібно до дельфінів, шию його прикрито великим листком 
аканту, а решту тіла -  лускою.

Дульна шия використана людвисарем для означення року відливу гармати. На тлі 
пуансонного карбування розміщено дату «ANNO 1614». Загалом, усі написи на стволі 
підкреслені карбованим тлом з використанням лише однієї подовженої форми 
пуансона.

Інші частини ствола виконані в архітектонічних формах. У чоповій частині, що 
має октагональну структуру, капітульним шрифтом на тлі карбування відлиті ім’я та 
прізвище фундатора гармати «MARTINVS NOVICAMPIANO»57, а на двох ближчих до 
верхівки гранях -  літери «А.Р.» (можливо, криптонім).

Дельфіни змодельовані у вигляді морських тварин зі спинами, прикритими 
акантовим листям.
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Донна частина, також грановита, складається з восьми глибоких жолобків 
(канелюрів) з гострими кутами, що нагадують фрагмент завернутої на півоберта 
колони. Зверху на жолобках трохи навскіс розміщено невеликий рельєфний ге
ральдичний щит німецького типу («картуш», бароковий) з гербом міста Львова, доволі 
пластично відлитий, але без деталізації.

На базовому кільці недбало різьблена кирилицею вага гармати «В: 7 ПУ : 23 ФУ».
Музей Війська Польського (Варшава) (Інв. № 430)58.

8. Бронзовий фалькон (чвертьколибрина), 4-фунтовий59.
Дубно, 1621 рік60.
Йоганн Еркленс з Кельна61.
Діаметр каналу ствола 80 мм.
Загальна довжина ствола 3759 мм.
Довжина ствола без тарілі та винграду 3578 мм (45 калібрів).
Довжина каналу ствола 3366 мм.
Довжина дульної частини 1577 мм.
Довжина чопової частини 856 мм.
Довжина донної частини 1145 мм.
Вага 952 кг.

Ствол конічний, надзвичайно стрункий, поділений на три частини.
Дуло гармати складається з дульного астрагала з обідком, дульної шиї, обідка та 

верхівки дула. Остання (власне, дульне потовщення) округлої форми (майже куля) і, 
своєю чергою, складається з дульного обідка, подвійного карниза (діаметр -  262 мм) з 
двома обідками та двох широких четвертних валиків (оволо).

Дульна частина завершується астрагалом з обідком, поясом дульної частини і 
схилом чопової частини.

Чопова частина (від дульної частини) має кільце з обідком (четверте кільце). За 
кільцем знаходяться дельфіни (правий відламаний). Під дельфінами приварені 
циліндричні чопи з базовими обідками (плічками) та зовнішніми обідками (біля 
чопових зрізів). Чопи дещо нахилені донизу. Осьова лінія чопів розташована нижче 
осьової лінії гармати на !4.

Донна частина обмежена (від чопової) кільцем з обідками (третє кільце).
Запальне поле розміщується між астрагалом з обідком і базовим схилом.
Запальний отвір не пошкоджений, розташований в округлій панівці, початково 

був захищений покришкою, від якої залишилися литі навіси.
Донну частину завершує широке подвійне базове кільце (діаметр -  496 мм).
Таріль сферичної форми.
Винград частково відламаний.

Орнаментація гармати, дуже старанна у рисунку й виконанні, прикрашає гармату 
в чотирьох місцях, візуально підкреслюючи поділ ствола на технічні частини. 
Класичний ренесансний орнамент (на дульному поясі та біля третього кільця)
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скомпонований з зооморфічних і рослинних елементів, розміщується симетрично 
відносно центрального мотиву -  драпірування з людським маскароном. Обабіч від 
маски відлиті гіппокампуси -  міфічні істоти з кінською головою й тулубом, який 
переходить у риб’ячий хвіст62.

Орнаментальні пояси з рядів пальмет розміщуються на дульній шиї, біля 
астрагалу дульної частини та біля запального поля.

Емблема гармати -  змія зі згорнутим у кільце хвостом, відлита у середині дульної 
частини ствола.

Дельфіни змодельовані у вигляді сирен (права відламана). Винград також мав 
форму сирени, від якої залишилися тільки невеликі фрагменти. Чопові зрізи оздоблені 
лев’ячими маскаронами.

У чоповій частині читається різьблений інвентарний номер: «№ 102». На 
третьому кільці, що відділяє донну частину від чопової, знаходиться дата відливу 
«1621».

У донній частині розміщений скромний геральдичний щит (четвертний поділ з 
розтином і перетином) французького типу (чотирикутний із загостреною основою) під 
символічно зображеною князівською мітрою (шапкою). На чотирьох полях зображено 
герби: «Св. Георгій», «Огоньчик», «Леліва» і «Погоня», а на центральному -  власний 
герб князів Острозьких. Довкола гербової композиції відлито монограму «X. A. Z. О. 
Z. W. В. S. Z.»63. На базовому кільці, що завершує донну частину, людвисар вирізьбив 
напис: «МІТТ GOTTES HVLF GOS MICH IOHANNES ERCKLENS VON COELN AM 
RHEIN IN DVBNO 1621»64. Там же знаходиться різьблений кириличними літерами 
пізніший напис «ИС ДУБНО»65, рік переходу гармати як трофея до росіян та її вага в 
пудах і фунтах: «709» [1709 року], «85 ПУ 4 Ф»66.

Музей замку Вавель (Краків) (Інв. № 243).

9. Бронзовий фальконет вкорочений, бастардовий, %-фунтовий.
Львів, 1630-ті роки67.
Каспар Франке68.
Діаметр каналу ствола 53 мм.
Загальна довжина ствола 1715 мм.
Довжина ствола без тарілі та винграду 1622 мм (31 калібр).
Довжина каналу ствола 1530 мм.
Довжина дульної частини 902 мм.
Довжина чопової частини 330 мм.
Довжина донної частини 390 мм.
Вага 123 кг.

Ствол конічний, поділений на три класичні частини.
Дуло гармати складається з дульного астрагала з обідками, дульної шиї, та 

верхівки дула. Остання (дульне потовщення) округлої форми (майже куля) і, своєю 
чергою, складається з дульного обідка, широкого одинарного карниза (діаметр -  
165 мм) з двома обідками, та двох широких четвертних валків (оволо).
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Дульна частина завершується астрагалом з обідками, поясом дульної частини, 
обідком і схилом чоіїбвої частини у вигляді четвертного валка.

Чопова частина (від дульної частини) має кільце з обідком (четверте кільце). За 
кільцем знаходяться дельфіни. Під дельфінами приварені циліндричні чопи з базовими 
обідками (плічками). Чопи розташовані перпендикулярно центральної осі гармати. 
Осьова лінія чопів знаходиться нижче осьової лінії гармати на 1А.

Донна частина обмежена (від чопової) кільцем з двома четвертними валками 
(третє кільце).

Запальне поле розміщується між астрагалом з обідком і базовим схилом.
Запальний отвір заклепаний, розташований в округлій панівці, початково був 

захищений покришкою від якої залишилися рештки навісів.
Донну частину завершує широке одинарне базове кільце (діаметр -  194 мм), 

нахилене у бік запального поля.
Таріль сферичної форми.
Винград складається з шийного обідка, масивної шиї та округлої шишки.

Дульна частина оздоблена двома орнаментованими пасами, складеними з кількох 
розет. На дульній шиї довкола ствола розміщено в лінію шість округлих медальйонів з 
пласкими розетками. Нижче, опертий на дульний астрагал, знаходиться ряд поєднаного 
між собою, дещо подовженого й дуже стилізованого листя аканту. Ідентична компози
ційна схема повторюється на межі з чоповою частиною. Різниця лише у тому, що замість 
розеток на дульному поясі відлиті квіти з подвійною п’ятипелюстковою короною.

У чоповій частині ствола довкола куль, на яких осаджені дельфіни (на одну кулю 
тварина опирається хвостом, іншу утримує у розкритій пащі), способом карбування 
сформований орнамент «хвилі». Моделювання самих дельфінів, відлитих у формі 
морських тварин, спини яких прикриті листям аканту, вирізняється старанністю. На 
зрізі правої чопи різьблене число «ЗО», вочевидь, арсенальний номер. Нижче дельфінів 
знаходиться пуста основа для п’ятирядкового напису, від якого залишилося лише кілька 
літер «S.. . М. . .  ,М—.. .GEN.. .»69.

У донній частині розміщений пустий геральдичний щит польського типу (розтягнута 
шкіра) у пластичному, бароковому обрамленні (картуші) з есовидних мотивів, переважно 
з рослинними закінченнями, нижче якого відлита пошкоджена ударом ядра дата:«163...».

Таріль оздоблена пласкою розетою, що складається з двох рядів листя -  
акантового та ланцетоподібного.

Шишка винграду змодельована у формі кулі з геометричним рельєфним пасом і 
закінчується меншою за діаметром пласкою галкою.

Музей Війська Польського (Варшава) (Інв. № 3079).

10. Залізний фуглер, кований, з виймальною зарядною камерою, 
^-фунтовий70.

Запорозька Січ (?), Туреччина (?), Італія (?) XVI-XVII століття71.
Діаметр каналу ствола 34 мм.
Довжина ствола з рамою 1210 мм.
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Довжина дульної частини 584 мм.
Довжина донної частини 272 мм.
Довжина рами 488 мм.
Довжина правила 390 мм.
Вага 36 кг.

Ствол поділений на дві частини: дульну й донну. Дуло складається з дульного 
кільця та дульного закінчення (зрізу) у вигляді завернутих і заклепаних залізних штаб, 
які, власне, формують канал ствола. Скріплюючі кільця дульної частини відсутні. 
Приблизно посередині ствола приварені чопи з вертлюгою для встановлення ствола в 
обійму гарматної підставки на борту судна. Вертлюга викувана з пласкої залізної штаби 
завширшки 46 мм і вигнута в дворогу дугу з чоповими обіймами на верхніх кінцівках72.

Донне кільце виконане у формі дзвона. Зріз донного кільця має заглиблення для 
встановлення кільця ущільнювача зарядної камери конусного типу. Такий стик мав 
поліпшити обтюрацію73.

До донної частини ствола прикріплена залізна рама, призначена для розміщення 
виймальної зарядної камери. Дно рами відсутнє, залишилися тільки отвори його 
кріплення в бокових стінках. До задньої стінки рами приварене залізне правило, 
призначене для керування гарматою (52,151).

Ствол знайдений на о.Тендра74.
Воєнно-історичний музей артилерії, інженерних військ і військ зв’язку (Санкт- 

Петербург) (Інв. № 9/3).

11. Бронзовий фуглер з виймальною зарядною камерою, 6-фун- 
товий75.

Венеція (?), Генуя (?) XVI -  початок XVII століття76.
Діаметр каналу ствола 95 мм.
Довжина ствола з рамою 1420 мм.
Довжина дульної частини 695 мм.
Довжина донної частини 302 мм.
Довжина рами 480 мм.
Довжина правила 430 мм.
Вага 120 кг.

Ствол поділений на дві частини: дульну та донну. Дульне потовщення кора
бельного типу («тюльпан»). Дульний зріз -  гладкий.

Приблизно посередині ствола приварені чопи із залізною вертлюгою для 
встановлення ствола в обійму гарматної підставки на борту судна. Вертлюга викувана 
з пласкої залізної штаби завширшки 48 мм, вигнута в дворогу дугу з чоповими 
обіймами на верхніх краях77.

Донне кільце типу «корона» складається з трьох профільованих кілець різних 
діаметрів. Зріз донного кільця рівний, призначений для ущільнювача зарядної камери 
прямого типу.
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До двох спеціальних виступів у донній частині ствола прикріплена залізна рама, 
призначена для розміщення виймальної зарядної камери. Дно рами відсутнє, 
залишилися тільки отвори його кріплення в бокових стінках рами. До задньої стінки 
приварене залізне правило, призначене для керування гарматою (52,151-152).

Ствол знайдено на о. Тендра78.

У дульній частині під дульним астрагалом розміщений литий геральдичний щит 
французького типу, без віньєтки та зображення79. Нижче чопів вибито число «166», яке, 
вочевидь, означає арсенальний номер.

Воєнно-історичний музей артилерії, інженерних військ і військ зв’язку (Санкт- 
Петербург) (Інв. № 9/4).

12. Бронзовий фуглер з виймальною зарядною камерою, 6-фун- 
товий80.

Венеція, XVI століття81.
Діаметр каналу ствола 93 мм.
Довжина ствола з рамою 1340 мм.
Довжина дульної частини 667 мм.
Довжина донної частини 290 мм.
Довжина рами 474 мм.
Вага 85 кг.

Ствол поділений на дві частини: дульну та донну. Дульне потовщення кора
бельного типу («тюльпан»). Дульний зріз гладкий.

Приблизно посередині ствола приварені чопи із залізною вертлюгою для 
встановлення ствола у обійму гарматної підставки на борту судна. Вертлюга викувана 
з пласкої залізної штаби завширшки 48 мм, вигнута у дворогу дугу з чоповими 
обіймами на верхніх краях.

Донне кільце (потовщення) у формі конуса. Зріз донного кільця рівний, 
призначений для ущільнювача зарядної камери прямого типу.

До двох спеціальних виступів у донній частині ствола прикріплена залізна 
рама, призначена для розміщення виймальної зарядної камери. Дно рами закріплене 
в спеціальних отворах бокових стінок рами. До задньої стінки рами приварене 
залізне правило, від якого дотепер залишився лише уламок довжиною 130 мм 
(52, 152).

Ствол знайдено на о. Тендра.

У дульній частині під дульним потовщенням розміщений литий овальний 
геральдичний щит із зображенням шестикутної фігури та літери «А» в оточенні 
рельєфних квітів. Нижче чопів вибито інвентарний номер «130».

Воєнно-історичний музей артилерії, інженерних військ і військ зв’язку (Санкт- 
Петербург) (Інв. № 9/121).
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13. Бронзовий фальконет великий (октава колибрини), 3,5-фун- 
товий.

Біла Церква (?), 1666 рік82.
Діаметр каналу ствола 75 мм.
Загальна довжина ствола 1280 мм.
Довжина ствола без тарілі та винграду 1120 мм (15 калібрів).
Довжина каналу ствола 1030 мм.
Довжина дульної частини 602 мм.
Довжина чопової частини 181 мм.
Довжина донної частини 337 мм.

Ствол конічної форми, масивний за пропорціями, візуально поділений на дульну, 
чопову та донну частини.

Дуло гармати складається з дульного астрагала з обідками, дульної шиї, ще одного 
астрагала з обідками та верхівки дула. Остання сформована з дульного кільця, обідка 
дула, одинарного карниза (діаметр -  142 мм) та двох четвертних валків (оволо).

Дульна частина завершується астрагалом з обідком і схилом чопової частини у 
вигляді четвертного валка.

Чопова частина (від дульної частини) має кільце з обідками (четверте кільце). За 
кільцем знаходяться дельфіни.

Чопи циліндричної форми, доволі масивні (діаметр -  85 мм), приварені пер
пендикулярно центральної осі гармати. Осьова лінія чопів розташована нижче осьової 
лінії гармати на %. Відстань між зрізами чопів -  297 мм.

Чопова частина завершується двома астрагалами та схилом донної частини.
Донна частина розпочинається кільцем з обідком (третє кільце).
Запальне поле обмежене астрагалом з обідком (друге кільце) і базовим схилом. 

Запальний отвір розташований в округлій панівці майже на базовому схилі. Біля 
панівки залишилися кріплення навісів захисної покришки.

Донна частина завершується подвійним базовим кільцем (діаметр -  173 мм) та 
базовим обідком.

Таріль сферичної форми.
Винград складається з шийного обідка, шиї винграда, перехопленої астрагалом з 

двома четвертними валками та шпичастої галки із зрізаною основою.

Орнаментальне оздоблення відсутнє.
У донній частині ствола на овальному геральдичному щиті італійського типу 

відлитий герб «Корчак». Зображення герба оточене монограмою «І. S. G. М. J. К. М.»83. 
Геральдичний щит обрамлений доволі схематичним вінцем з рослинних елементів, 
відлитим у низькому рельєфі. Нижче геральдичного щита, замкнений у прямокутну 
рамку, що спирається на астрагал запального поля, знаходиться дворядковий 
пошкоджений напис: «BIALL [ACERK] IEW / ANNO 1666».

Національний музей (Краків).
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14. Бронзовий фальконет малий, %-гривенний.
Київ, 1673 рік84.
Яків Марков85.
Діаметр каналу ствола 35 мм.
Загальна довжина ствола у теперішньому стані 932 мм.
Довжина ствола без тарілі та винграду 900 мм (26 калібрів).
Довжина каналу ствола 881 мм.
Довжина дульної частини 454 мм.
Довжина чопової частини 107 мм.
Довжина донної частини 339 мм.
Вага 20 кг.

Ствол ледве помітної конічної форми (майже циліндричний), візуально поділений 
на дульну, чопову та донну частини.

Верхівка дула округла, дещо приплющеної форми, сформована з дульного кільця, 
обідка дула, подвійного карниза (діаметр -  97 мм) та двох четвертних валків (оволо).

Дульна частина завершується астрагалом і схилом чопової частини у вигляді 
четвертного валка.

Чопова частина (від дульної частини) має кільце з обідком (четверте кільце). За 
кільцем знаходяться дельфіни.

Чопи циліндричної форми, доволі масивні (діаметр -  46 мм), приварені 
перпендикулярно центральної осі гармати. Осьова лінія чопів розташована нижче 
осьової лінії гармати на 1/3. Зрізи чопів не рівні, дещо заокруглені. Гармата встановлена 
на ковану вертлюгу із загостреним стрижнем і фіксуючим кільцем.

Чопова частина завершується двома астрагалами.
Донна частина розпочинається кільцем з обідком (третє кільце), а завершується 

базовим кільцем (діаметр -  107 мм), двома викружками, двома обідками, широким 
полем (формально -  запальним, але без запалу) і астрагалом.

Запальний отвір із сильним розпалом розміщений у трикутній панівці, винесений 
до верхньої пласкої частини тарілі.

Гарматний ствол оригінально декорований.
Дульна частина змодельована у вигляді завитої колони з опуклими канелюрами, 

що закінчується під дульним потовщенням рельєфною пащею вовка. Зображення дуже 
ретельно прорисоване й доповнене карбуванням. Дельфіни відлиті доволі схематично 
у вигляді морських тварин. Поле під дельфінами оздоблене суцільним голчастим 
карбуванням типу «решітка». Нижче дельфінів вибито інвентарний номер «№ 8».

У донній частині знаходиться ритована гербова композиція, яка зображує 
боротьбу лева з крилатим драконом. Геральдичний щит польського типу (розтягнута 
шкіра) оздоблений віньєткою з рослинних мотивів. Над щитом розміщений шолом з 
нашоломником з трьох пір’їн павича. Намет шолома зображений у вигляді вузьких 
довгих смуг матерії. Основа, або край щита, загострений у формі наконечника списа. 
Під щитом відлиті літера «С» і напис «РОКУ 1673»86. З боків від геральдичної 
композиції -  карбована абревіатура «СОИВПД»87.
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Нижче герба відлитий орнаментальний пас з пальмет, що спираються на астрагал. 
Під астрагалом на пустому «запальному полі» розміщено карбований напис «ЯКОВЬ 
МАРКОВЬ».

Таріль відлита у вигляді маскарону лева.
Воєнно-історичний музей артилерії, інженерних військ і військ зв’язку (Санкт- 

Петербург) (Інв. № 10/101)88.

15. Бронзовий фалькон бастардовий, 8-фунтовий.
Львів, 1677 рік89.
Грегор Бельхович (7)90.
Діаметр каналу ствола 103 мм.
Загальна довжина ствола 2685 мм.
Довжина ствола без тарілі та винграду 2463 мм (24 калібри).
Довжина каналу ствола 2435 мм.
Довжина дульної частини 1233 мм.
Довжина чопової частини 369 мм.
Довжина донної частини 861 мм.
Вага 1044 кг.

Ствол конічний, поділений на три класичні частини.
Дуло гармати складається з дульного астрагала з обідком, дульної шиї, викружки 

та верхівки дула. Невелика верхівка дула (дульне потовщення) (ширина -  63 мм), своєю 
чергою, складається з дульного кільця, подвійного карнизу (діаметр -  197 мм) з двома 
обідками, та двох четвертних валків (оволо). На одному з кілець карниза дула 
знаходилась мушка, вмонтована вже після відлиття стволу.

Дульна частина завершується астрагалом з обідком, поясом дульної частини, 
обідком і схилом чопової частини.

Чопова частина (від дульної частини) має кільце з обідком (четверте кільце). За 
кільцем знаходяться дельфіни (лівого бракує). Під дельфінами приварені циліндричні 
чопи без базових обідків (діаметр -  74 мм). Чопи розташовані перпендикулярно 
центральної осі гармати. Відстань між зрізами чопів 394 мм. Осьова лінія чопів 
знаходиться нижче осьової лінії гармати на Vi.

Донна частина обмежена (від чопової) третім кільцем з двома четвертними 
валками (оволо).

Запальне поле розміщується між астрагалом з обідком (друге кільце) і базовим 
схилом.

Запальний отвір розташований в округлій панівці, додатково обмеженій з боків 
валками, початково був захищений покришкою, від якої залишились рештки навісів. 
Запал і панівка відлиті з червоної міді.

Донну частину завершує подвійне базове кільце (діаметр -  344 мм).
Таріль сферичної форми.
Винград (довжина з таріллю -  222 мм) складається з шийного обідка, шиї 

винграда, перехопленої профільованим кільцем, та подовженої овальної шишки.
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Орнамент охоплює дульну частину ствола безпосередньо під дульним по
товщенням і на межі з чоповою частиною.

Дульну шию та дульний пояс прикрашає ідентичний орнамент у вигляді пере
плетених гілок з листям, сформованих симетрично щодо центрального елемента -  
бичачого черепа. До дульних астрагалів прилягають дві лінії з пальмет і волют, звер
нутих до середини дульного поля.

Посередині дульного поля відлита не чітко прорисована постать патрона гармати -  
св. Станіслава в єпископському вбранні з посохом, під якою знаходиться прямокутний 
картуш без напису в скромній оправі з драпірування, перехопленого у вузли. Картуш, 
вочевидь, призначався для якоїсь сентенції, пов’язаної з емблемою гармати.

У чоповій частині довкола дельфінів, виконаних загалом доволі схематично й не 
аккуратно, поле оздоблене карбуванням з мотивом «хвилі». Тут же кирилицею 
різьблена вага гармати «64 ПУ: 10 ФУ»91.

Донну частину ствола прикрашає геральдична композиція: державний польський 
герб «Орел» з гербом «Яніна» на грудях під великою королівською короною. Знизу та 
обабіч герб обрамляють дві пальмові гілки, перев’язані тканиною, які візуально 
формують геральдичний щит французького типу (чотирикутний із загостреною 
основою). Під геральдичним щитом напис: «GEORGIUS: ЕТ CONSTANTI / NUS КО- 
TONII SERENISSIMA MAIESTA / TIS REGIAE A SECRETO BENEFICIORUM / A RE- 
PUBLICA ACCEPTORUM GR / ATITUDINIS ERGO HAS МАСНІ / NAS BELICAS 
REGNO POLO / NIAE DONARUNT / A 1677»92.

Винград ствола відлитий у вигляді овальної галки з пластично виконаним листям 
аканту і розміщений у середині семипелюсткової розетки, що прикрашає таріль.

Музей Війська Польського (Варшава) (Інв. № 669).

16. Бронзовий фалькон бастардовий (чвертьколибрина), 6-фун- 
товий.

Станіславів (?), 1691 рік93.
Діаметр каналу ствола 95 мм.
Загальна довжина ствола 2620 мм.
Довжина ствола без тарілі та винграду 2440 мм (26 калібрів).
Довжина каналу ствола 2280 мм.

Ствол конічної форми, розділений на три класичні частини: дульну, чопову та 
донну.

Дуло складається з дульного астрагала з обідком, дульної шиї і верхівки дула. 
Остання (дульне потовщення) сформована з дульного кільця, подвійного карниза, 
обідка й двох четвертних валків (оволо).

Дульна частина закінчується астрагалом і вузьким поясом.
Чопова і донна частини обмежені третім і четвертим кільцями з обідками. За 

четвертим кільцем знаходяться дельфіни, під якими приварені циліндричні чопи.
Запальне поле обмежене астрагалом (другим кільцем) і базовим кільцем.
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З боків від запального отвору, залитого міддю, пошкоджені навіси від захисної 
покришки.

Таріль сферичної форми.
Винград складається з шийного обідка, шиї винграда й округлої шишки.

Гармата доволі скромно декорована. Оздоблення дульної частини обмежується 
профільованими обручами і опуклою плакеткою з написом «DUM MUGIO 
FERIO»94.

Дельфіни змодельовані у вигляді стрибаючих левів, довкола яких ритовані за 
допомогою пуансону «хвилі».

У донній частині розміщений геральдичний щит польського типу з гербом 
«Пилява», увінчаний шишаком і оздоблений гілково-рослинним орнаментом. Нижче 
гербової композиції знаходиться прямокутний картуш з такими ж орнаментальними 
мотивами і написом: «ANDREAS А РОТОК. IN STA / NISLAWOW. РОТОСКІ. CAS / 
TELL: CRAC. DUX. CAMP. EXER / P. EGNI. CAPNS: LEZAYSCEN AD PROFLIGA- 
TIONEM HOSTIIM / FORTALITIIS VICONFINIALIS STANISLAWOWEN. DEFENSI / 
ONEM ME FIERI CURAVIT»95.

Таріль має вигляд пальметової розети, оточеної округлим профілем і рядом 
дрібних потрійних «хвиль». З тарілі «виростає» винград з шишкою у вигляді грона.

Музей замку Ланцут (Польща)96.

17. Бронзова довгоствольна польова гармата, %-фунтова97.
Глухів, 1692 рік98.
Йосиф Тимофійович Балашевич".
Діаметр каналу ствола 41 мм.
Загальна довжина ствола 1798 мм.
Довжина ствола без тарілі та винграду 1660 мм (40,5 калібрів).
Довжина каналу ствола 1566 мм.
Довжина дульної частини 928 мм.
Довжина чопової частини 226 мм.
Довжина донної частини 506 мм.

Ствол візуально стрункий, поділений на три основні частини: дульну, чопову та 
донну.

Дуло гармати складають: дульний астрагал з двома викружками (каветто), дульна 
шия, ще один астрагал з викружкою та верхівка дула. Остання (власне, дульне потов
щення) округлої форми (майже куля) і, своєю чергою, складається з дульного кільця, 
дульного обідка, подвійного карниза (діаметр -  145 мм) з двома обідками та двох ши
роких четвертних валків (оволо).

До першого кільця карнизу приварена мушка з проріззю.
Дульна частина завершується обідком і широким фігурної форми схилом чопової 

частини.
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Чопова частина (від дульної частини) має кільце з обідком (четверте кільце). За 
кільцем розташовані масивні дельфіни. З іншого боку чопова частина обмежена 
фігурним схилом донної частини, викружкою та простим профільованим обідком.

Під дельфінами чопи циліндричної форми (діаметр -  41 мм) приварені пер
пендикулярно центральної осі гармати. Осьова лінія чопів розташована нижче осьової 
лінії гармати на 14, так, що нижня точка чопів і ствола гармати знаходяться в одній 
площині. Максимальна відстань між зрізами чопів -  255 мм. Чопи відлиті з базовими 
обідками (плічками).

Донна частина обмежена (від чопової) кільцем з обідком (третє кільце).
Запальне поле обмежується з одного боку астрагалом з обідками, з іншого -  

подвійною викружкою. Запальний отвір залитий металом, розташований у п’ятикутній 
фігурній панівці (іконці).

Панівка примикає до подвійного базового кільця (діаметр -  163 мм). До базового 
кільця приварений цілик з проріззю.

Таріль увігнутої форми.
Винград скомплектований з донного обідка, шиї винграда з астрагалом і трьох 

послідовно зіставлених шишок (галок) округлої форми, але різного діаметру.

Гармата має оригінальне декорування.
Дульну шию прикрашає пояс з п’яти маскаронів -  «ангельських голівок», 

доповнених німбами, стилізованими крилами та схематичним драпіруванням. Фігури 
відлиті на карбованому тлі з кількох варіантів пуансону: «решітка», «крапка», 
«горошок» і «півмісяць». Нижче, під дульним астрагалом, знаходиться орнаментальний 
ряд струнких пальмет і волют, звернутих до середини дульної частини. Тлом для 
орнаменту слугує карбування, яке, своєю чергою, також формує окремий орнамент.

На межі з чоповою частиною знаходиться декоративний пас з симетрично 
укладеним есовидним орнаментом на карбованому полі100. Між дульними орна
ментальними пасами в центрі дульної частини розміщене стилізоване зображення лева, 
виконане в низькому рельєфі. Під левом -  медальйон в ошатному бароковому картуші 
з написом «ЛИЛ / ЮСІФЬ / ТІМОФЬЄ / ВИЧ»101. Обидва декоративні елементи 
виконані доволі пластично.

Дельфіни в середній частині гармати змодельовані у вигляді масивних 
фантастичних тварин з волютовими прикрасами заміст хвостів і листям аканту, яке 
прикриває їхні спини. Під дельфінами поверхня ствола декорована карбуванням 
«хвилі», а також карбованим орнаментом, скомпонованим з кількох інших пуансонів.

Донну частину оздоблює орнамент з елементів переплетених гілок і листя, 
скомпонований симетрично відносно центру, у якому знаходиться оригінальний 
стилізований маскарон фавна. Під орнаментом розміщений п’ятирядковий напис: «ЗА 
СТАРАН[И]Е[М] ЕГО М[И]Л[ОСТИ] П[А]НА ГЕЛІЯША / НОВИЦКАГО ПО[Л]- 
КО[В]НИКА ВО[Й]СКА И[Х] ЦА[РСКОГО] / ПРЄ[СВЄТЛОГО] ВЄ[ЛИЧЕСТВА] 
[3]АП0[Р03К0Г0] КОМО[Н]НОГО СІЯ / АРМАТА В ГЛУХОВЬ В ГОРО[Д] 
СНЄТИН / РОКУ А: X: Ч: Г:»102. Обширний напис відіграє свою роль у розплануванні 
декору на стволі -  урівноважує донну частину щодо дульної, дещо обтяженої гро
міздким картушем.
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«Іконка» запального отвору оригінальної форми, примикає до базового кільця. 
Таріль, з якої «виростає» складно профільований винград, не орнаментована.

Музей Війська Польського (Варшава) (Інв. № 567).

18. Бронзова довгоствольна полкова гармата, 4,5-фунтова103.
Глухів, 1692 рік104.
Йосиф Тимофійович Балашевич105.
Діаметр каналу ствола 83 мм.
Загальна довжина ствола 2390 мм.
Довжина ствола без тарілі та винграду 2210 мм (27 калібрів).
Довжина каналу ствола 2120 мм.
Довжина дульної частини 1237 мм.
Довжина чопової частини 310 мм.
Довжина донної частини 663 мм.
Вага 360 кг.

Ствол візуально стрункий, поділений на три основні частини: дульну, чопову та 
донну.

Дуло гармати становлять: дульний астрагал з обідком, дульна шия, ще один 
астрагал з викружкою (каветто) та верхівка дула. Остання (дульне потовщення) 
округлої форми (майже куля) і, своєю чергою, складається з дульного кільця, дульного 
обідка, подвійного карниза (діаметр -  206 мм) з двома обідками та двох широких 
четвертних валків (оволо).

До першого кільця карниза приварена мушка з проріззю.
Дульна частина завершується обідком і широким, фігурної форми схилом чопової 

частини, що більше нагадує викружку.
Чопова частина (від дульної частини) має кільце без обідка (четверте кільце). За 

кільцем розташовані масивні дельфіни. З іншого боку чопова частина обмежена 
фігурним схилом донної частини й двома викружками.

Під дельфінами чопи циліндричної форми (діаметр -  41 мм), приварені 
перпендикулярно центральної вісі гармати. Осьова лінія чопів розташована нижче 
осьової лінії гармати на !4, так, що нижня точка чопів і ствола гармати знаходяться в 
одній площині. Чопи відлиті з базовими обідками (плічками).

Донна частина відділена (від чопової) кільцем без обідка (третє кільце).
Запальне поле обмежується з одного боку астрагалом з обідком (друге кільце), з 

іншого -  одинарною викружкою. Запальний отвір залитий металом, розташований в 
округій панівці, що нагадує, радше, просте заглиблення. Ствол за панівкою був 
пошкоджений і відремонтований червоною міддю.

Донну частину завершує подвійне базове кільце, на якому залишилося 
заглиблення («гніздо») для кріплення прицільного механізму.

Таріль сферичної форми.
Винград скомплектований з донного обідка, шиї винграду, астрагалу винграду й 

масивної подовженої шишки.
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Ствол має оригінальну символіку й притаманне «глухівським» гарматним 
відливам орнаментальне оздоблення.

Дульну шию прикрашає орнаментальний пояс, що складається з трьох великих і 
восьми менших багатопелюсткових рельєфних розеток. До дульного астрагалу 
примикає фриз із шести подовжених пальмет. Уся орнаментика відлита на тлі 
голчастого («решітка») та лускуватого пуансонного карбування. Нижче пальмет відлите 
зображення ангела з розвихреним волоссям і піднесеними крилами106. На межі з 
чоповою частиною знаходиться масивний бароковий есоподібний орнамент, 
змодельований з мотивів гілок, листя та гранатів. Орнамент оточений різьбленням і 
пуансонним лускуватим карбуванням. Над орнаментом розміщений бароковий картуш, 
оздоблений волютовими мотивами, з написом на карбованому тлі «ИОСІФЬ / 
ТІМОФЬЄВІЧ / ДЬЛАТЄЛЬ». Вище картуша з правого боку ствола знаходиться 
рельєфно відлитий символ гармати -  одноріг під час бігу. Між фігурою однорога та 
фігурою ангела розміщений рельєфний дворядковий напис-девіз гармати, пов’язаний 
з емблемою однорога: «ОТ ТЄБЬ Б[0]ЖЄ ВРАГИ Н[А]ША И[С]БОДУ РОГИ / И ОТ 
ИМЄНИ ТВОЄ ВО[С]ТАЮЩИ[Х] НА НА[С] ПОДО[П]ЧУ ПО[Д] НОГИ»107.1 фігура 
однорога, і напис обрамлені карбуванням типу «решітка» та крапчастим карбуванням.

Чопова частина гармати оздоблена карбуванням й різьбленням за мотивами 
«хвиль», розташованими довкола основи дельфінів. Самі дельфіни ретельно 
змодельовані й відлиті доволі акуратно, хоча виглядають масивними. Голови та спини 
тварин прикрашені акантовим листям, носи та хвости виконані у вигляді волютових 
елементів. Нижче дельфінів розміщена плакетка з анімалістичною сценкою, у якій 
людина грає на струнному музичному інструменті в оточенні реальних і міфічних 
звірів, птахів, плазунів108.

У донній частині розміщений п’ятирядковий напис: «ЗА ЩА[С]ЛИВОГО 
РЕ[И]МЕ[Н]ТА[Р]СТВА Я[С]НЕ ВЕ[ЛЬМОЖНЄГО] / ИОАН[Н]А МАЗЕПЬІ 
ГЕ[Т]МАНА ВО[ЙС]КА И[Х] ЦА[РСКОГО] ПРЄ[СВЄТЛАГО] ВЄ[ЛИЧЕСТВА] 
ЗАПО[РОЗКОГО] / А [С]ТАРА[Н]НЕ[М] СГО М[И]Л[ОСТІ] П[А]НА ПА[В]ЛА 
СЕМЕНОВИЧА ПО[Л]КО[В]НИ / КА ПО[Л]ТА[В]СКОГО С ТОВАРИ[СТ]ВО[М] 
ВЬІЛИТА СИЯ А[Р]МАТА В Г / ЛУХОВЬ В ПО[Л]К ПО[Л]ТА[В]СКИ[Й], РОКУ 
А* х*Ч*В»109

Під написом на карбованому тлі відлитий геральдичний щит французького типу 
з власним гербом Герциків (серце з хрестом і рука, що утримує стрілу), довкола якого 
нанесені літери монограми «Е.Ц.П.В.В.З.П.С.П.П.»110. На серці ритовані в хаотичному 
порядку цифри «4. 4. 2. 2.». Герб і монограма, своєю чергою, розміщені всередині ще 
одного геральдичного щита польського типу, означеного лише контуром. Край цього 
щита доволі загострений, з підвіскою. Геральдичний шолом над щитом з піднятим 
заборолом розміщений прямо та має корону. Нашоломник складається з трьох пір’їн. 
Намет зображений у вигляді рослинного орнаменту. Гербова композиція оздоблена 
бароковою віньєткою, сформованою з мотивів листя, гілок і волют. Віньєтка оточена 
карбованим орнаментом, зробленим пуансонами у формі «решітки» та «хвиль».

Запальне поле прикрашає простий карбовано-різьблений орнамент, складений із 
широких крапчастих арок і мотивів листя. За панівкою знаходиться пошкоджена 
ділянка ствола, залита міддю й обрамлена карбуванням у вигляді зірочок. Можливо,
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карбування підкреслювало якийсь напис чи зображення, знищене пізніше за невідомих 
нам обставин.

Таріль змодельована у вигляді 13-пелюсткової дуже рельєфної розетки. На розетці 
різьблений номер «№: 1:». Винград відлитий у формі подовженої шишки, загорнутої в 
листя.

Центральний військово-морський музей Санкт-Петербурга111.

19. Бронзова довгоствольна полкова гармата, 4-фунтова112.
Глухів, 1693 рік113.
Йосиф Тимофійович Балашевич114.
Діаметр каналу ствола 78 мм.
Загальна довжина ствола 2095 мм.
Довжина ствола без тарілі та винграду 1950 мм (25 калібрів).
Довжина каналу ствола 1884 мм.
Довжина дульної частини 1049 мм.
Довжина чопової частини 311 мм.
Довжина донної частини 590 мм.
Вага 360 кг.

Ствол візуально стрункий, поділений на три основні частини: дульну, чопову та 
донну.

Дуло гармати складають: дульний астрагал з двома обідками, дульна шия, ще 
один астрагал з двома викружками (каветто) та верхівка дула. Остання (власне, дульне 
потовщення) округлої форми (майже куля) і, своєю чергою, складається з дульного 
кільця, дульного обідка, подвійного карниза (діаметр -  159 мм) з двома обідками та 
двох широких четвертних валків (оволо).

До першого кільця карниза приварена мушка з проріззю.
Дульна частина завершується астрагалом, дульним поясом, викружкою і схилом 

чопової частини.
Чопова частина (від дульної частини) має кільце без обідка (четверте кільце). За 

кільцем розташовані масивні дельфіни. З іншого боку чопова частина обмежена схилом 
донної частини і викружкою.

Під дельфінами чопи циліндричної форми (діаметр -  62 мм), приварені 
перпендикулярно центральної осі гармати. Осьова лінія чопів розташована нижче 
осьової лінії гармати на %, так, що нижня точка чопів і ствола гармати знаходяться в 
одній площині. Відстань між зрізами чопів -  283 мм. Чопи відлиті з базовими обідками 
(плічками).

Донна частина відокремлена (від чопової) кільцем без обідка (третє кільце).
Запальне поле обмежується з одного боку астрагалом з обідком, з іншого -  

подвійною викружкою. Запальний отвір, залитий металом, розташований у п’ятикутній 
панівці (іконці). Панівка примикає до подвійного базового кільця (діаметр -  200 мм). 
До базового кільця приварений цілик з проріззю.

Таріль сферичної форми.
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Винград скомплектований з донного обідка, шиї винграду з астрагалом, а також 
трьох послідовно зіставлених шишок (галок) округлої форми, але різного діаметру.

Дульна частина гармати має форму октагональної завитої колони. Грані ввігнутої 
форми. На дульній шиї розміщено декоративний пас з трьох розеток. До дульного 
астралагу знизу примикає орнамент з п’яти подовжених пальмет. На межі з чоповою 
частиною, на поясі дульної частини, розміщений фриз, складений з мотивів рослинного 
орнаменту. Над астрагалом поясу дульної частини знаходиться рельєфний картуш з 
рослинних і волютових елементів. Усередині картуша напис: «ИОСИФ / БАЛА- 
ШЕВИЧТ) / ДЬЛАТЕЛЬ», розташований на верхній грані ствола.

Чопова частина ствола прикрашена карбованим лускуватим орнаментом. 
Дельфіни мають форму морських тварин з хвостами, змодельованими у вигляді 
волютових оздоб.

Під кільцем донної частини розміщена плакетка з ренесансним фризом, 
складеним з рослинних та антропоморфних елементів. Нижче знаходиться герб 
власника гармати, розміщений на схематичному контурному геральдичному щиті 
польського типу та оздоблений ренесансною віньєткою115. Гербова композиція 
замкнута в дещо подовжену восьмикутну рамку й оточена літерами монограми 
«Е.Ц.П.В.П.М.Б.»116. Довкола оздоблення герба ствол, укритий карбованим лус
куватим орнаментом. Під гербом п’ятирядковий напис: «ЗА СТАРАНЕМ ЕГО 
М[И]Л[ОС]ТИ П[А]НА / МИХАИЛА БОРОХОВИЧА ПОЛКОВНИКА ГАДЯЦКОГО 
/ СПОРАЖЕНА СІ Я АРМАТА ЕГО ВЛАСНЬІМ / КОШТОМ А НЕ ВОЙСКОВИМ 
РОКУ А: X: Ч: Г:»117.

Ближче до базового кільця знаходиться запальний отвір, розміщений усередині 
п’ятикутної декоративної панівки, відлитої у вигляді «іконки». Таріль не оздоблена, 
опуклої форми. Винград змодельований у вигляді подовженого набалдашника 
складного рельєфу.

Російський Державний Ермітаж (Санкт-Петербург)118.

20. Бронзова довгоствольна полкова гармата, 4,5-фунтова119.
Глухів, 1697 рік120.
Йосиф Тимофійович Балашевич121.
Діаметр каналу ствола 83 мм.
Загальна довжина ствола 2597 мм.
Довжина ствола без тарілі та винграду 2440 мм (29 калібрів).
Довжина каналу ствола 2371 мм.
Довжина дульної частини 1322 мм.
Довжина чопової частини 378 мм.
Довжина донної частини 740 мм.
Вага 452 кг.

Ствол виглядає масивним за рахунок дещо потовщеної октагональної дульної 
частини. Поділений на три основні частини: дульну, чопову та донну.
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Дуло гармати становлять: дульний астрагал з обідком, дульна шия, викружка 
(каветто) та верхівка дула. Остання (власне, дульне потовщення) змодельована у формі 
заокругленої склянки і, своєю чергою, складається з дульного кільця (діаметр -  211 
мм), дульного обідка, подвійного карниза з двома обідками та двох четвертних валків 
(оволо).

До дульного кільця приварена мушка.
Дульна частина завершується астрагалом з обідком і схилом чопової частини.
Чопова частина (від дульної частини) має кільце без обідка (четверте кільце). За 

кільцем розташовані масивні дельфіни. З іншого боку чопова частина обмежена схилом 
донної частини й викружкою.

Під дельфінами чопи циліндричної форми (діаметр -  76 мм), приварені 
перпендикулярно до центральної осі гармати. Осьова лінія чопів розташована нижче 
осьової лінії гармати на 1А, так, що нижня точка чопів і ствола гармати знаходяться на 
одній площині. Відстань між зрізами чопів -  362 мм. Чопи відлиті з базовими обідками 
(плічками).

Донна частина обмежена (від чопової) кільцем без обідка (третє кільце).
Запальне поле обмежується з одного боку астрагалом з обідком, з іншого -  

одинарною викружкою. Запальний отвір, залитий металом, розташований у п’ятикутній 
фігурній панівці (іконці). Панівка примикає до подвійного базового кільця (діаметр -  
242 мм). До базового кільця приварений цілик з проріззю.

Таріль сферичної форми.
Винград складається з донного обідка, шиї винграду та шишки подовженої 

форми.

Дульна частина ствола масивна й має октагональну форму. Дульну шию 
прикрашає орнаментальний пас з трьох великих і шести малих розет. До дульного 
астрагала примикає фриз з розвернутих до середини подовжених пальмет. На межі з 
чоповою частиною знаходиться фриз із серцевидних медальйонів, виповнених мотивом 
квітки. Поверхня ствола довкола фриза прикрашена карбованим орнаментом у вигляді 
луски, над яким уміщено ренесансний картуш з написом в овальній рамці: «МАЙСТЕР 
/ ИОСИФ / БАЛАШЕВИЧЬ». Над картушем уздовж двох верхніх граней дульної 
частини накарбовано зображення двох стріл122.

Поверхню чопової частини повністю вкрито глибоким різьбленим флористичним 
орнаментом, розташованим симетрично відносно центральної вісі ствола. Дельфіни у 
вигляді морських тварин, декоровані волютовими елементами, змодельовані доволі 
акуратно, хоча й виглядають масивними.

Донна частина ствола починається декоративною плакеткою, наповненою 
рослинними та зооморфними елементами, викладеними з боків від центрального 
рельєфного маскарону, розміщеного в овальній рамці. Під плакеткою розташований 
геральдичний щит польського типу в ренесансній віньєтці123. На крапчастому 
карбованому тлі щита відлитий герб власника гармати, оточений абревіатурою 
«Е.Ц.П.В.В.З.П.Г.М.Б.»124. З боків гербової композиції тіло гармати оздоблене широким 
глибоко різьбленим флористичним орнаментом. Нижче герба -  чотирирядковий напис: 
«ЗА СТАРАНЕМ ЕГО М[И]Л[ОС]ТИ П[А]НА / МИХАИЛА БОРОХОВИЧА

57



О. Мальченко.  Музей української  артилері ї  X V - X V I I I  століть.  Частина І

ПОЛКОВНИКА ГАДЯЦКОГО / СПОРАЖЕНА СІЯ АРМАТА ЕГО ВЛАСНЬІМ / 
КОШТОМ А НЕ ВОЙСКОВИМ РОКУ А: X: Ч: З:»125. Напис відіграє свою роль у 
розплануванні декору на стволі -  урівноважує донну частину щодо дульної, дещо 
обтяженої громіздким картушем.

До базового кільця примикає п’ятикутна декорована панівка із запальним 
отвором, відлита у формі «іконки». З двох боків від неї вздовж базового кільця 
зображений орнамент з широких карбованих крапчастих півкіл і різьбленого листя між 
ними. Таріль відлито у формі 13-пелюсткової розетки.

Винград нагадує стилізоване виноградне гроно.
Російський Державний Ермітаж (Санкт-Петербург)126.

21. Бронзова довгоствольна полкова гармата, 3-фунтова127.
Глухів, 1697 рік128.
Карп Йосифович Балашевич129.
Діаметр каналу ствола 70 мм.
Загальна довжина ствола 2710 мм.
Довжина ствола без тарілі та винграду 2556 мм (36,5 калібрів).
Довжина каналу ствола 2486 мм.
Довжина дульної частини 1315 мм.
Довжина чопової частини 389 мм.
Довжина донної частини 852 мм.
Вага 389 кг.

Ствол візуально стрункий, поділений на три основні частини: циліндричну -  
дульну (діаметр -  133 мм) та конічні чопову й донну.

Дуло гармати становлять: дульний подвійний астрагал з обідками, дульна шия, ще 
один астрагал з двома викружками (каветто) і верхівка дула. Остання (власне, дульне 
потовщення) округлої форми (майже куля) і, своєю чергою, складається з дульного 
кільця, дульного обідка, подвійного карниза (діаметр -  168 мм) з двома обідками та 
двох широких четвертних валків (оволо).

До першого кільця карниза приварений прицільний пристрій у вигляді товстої 
мідної плитки з вирізом і мушки з проріззю.

Нижче дульного астрагала до ствола обабіч приварені два вушка з кільцями.
Дульна частина завершується двома викружками та схилом чопової частини.
Чопова частина (від дульної частини) має кільце без обідка (четверте кільце). За 

кільцем розташовані масивні дельфіни. З іншого боку чопова частина обмежена 
фігурним схилом донної частини (каблучком), викружкою та простим профільованим 
обідком.

Під дельфінами -  чопи циліндричної форми (діаметр -  52 мм), приварені 
перпендикулярно центральної вісі гармати. Осьова лінія чопів розташована нижче 
осьової лінії гармати на %, так, що нижня точка чопів і ствола гармати знаходяться в 
одній площині. Відстань між зрізами чопів -  253 мм. Чопи відлиті з базовими обідками 
(плічками).
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Донна частина відділена (від чопової) кільцем з обідком (третє кільце).
Запальне поле обмежується з одного боку астрагалом з обідком, з іншого -  

подвійною викружкою. Запальний отвір, залитий металом, розташований у п’ятикутній 
фігурній панівці («іконці»).

Панівка примикає до подвійного базового кільця (діаметр -  248 мм). До базового 
кільця приварений цілик з проріззю.

Таріль має сферичну форму.
Винград скомплектований з донного обідка, шиї винграду з обідком і подовженої 

шишки.

Гарматний ствол повністю вкритий різноманітним декором.
Дульну шию прикрашає поясок з п’яти голівок ангелів з німбами та стилі

зованими крилами на тлі пуансонного карбування типу «горошок». Уся поверхня 
дульної частини вкрита лускуватим литим рельєфом, оздобленим, своєю чергою, 
карбуванням типу «хвилі» та «горошок». Декор також нагадує символічні виноградні 
грона. «Луска» вкриває лише верхню та бокові поверхні ствола. Нижня частина 
залишається гладенькою.

У чоповій частині знаходяться дельфіни, відлиті у формі морських тварин. Між 
дельфінами викарбувана розетка. Довкола дельфінів -  карбування за мотивами «хвилі». 
Над цапфами розміщений різьблений рослинний декор: гілка з плодами й пуп’янками.

Донна частина також фрагментарно оздоблена лускуватим орнаментом, але не 
рельєфним, а різьбленим, доповненим пуансонним карбуванням. Під третім кільцем 
донної частини знаходиться п’ятирядковий напис: «ЗА ЩА[С]ЛІВОГО РЄ[ГИ]- 
МЄ[Н]ТУ fl[C]NG ВЄ[ЛЬМОЖНЕГО] ЄГО М[И]Л[ОС]ТИ n[A]NA / HOANA 
МАЗЕПЬІ TE[T]MANA ВОИСКА ЄГО Ц[А]Р[С]КОГО / ПР[ЄСВЄ]ТЛ[А]ГО 
В[Є]Л[И]Ч[ЄС]ТВА ЗАПОРО[ЖЗ]КОГО ВИЛИТА СИЯ / АРМАТА В ГЛУХОВЬ ДО 
ГОРОДА KONOTOnA / РОКУ А X Ч З»130. Нижче напису різьблена вага гармати «23 
ПУ ЗО ФУ». Серед лускуватого орнаменту розміщений медальйон у віньєтці з написом: 
«КАРПІ» / ИОСИФОВИЧЬ / ДЬЛАТЄЛЬ»131. Раковина довкола запального отвору 
відлита у формі п’ятикутної «іконки», у верхній частині якої не вистачає фрагмента132. 
Бортики «іконки» оздоблені карбуванням.

Таріль відлита у формі рельєфної 14-пелюсткової розетки. Між пелюстками -  
ритовані лінії.

Шишка винграда змодельована у формі виноградного грона.
Воєнно-історичний музей артилерії, інженерних військ і військ зв’язку (Санкт- 

Петербург) (Інв. № 9/133).

22. Бронзова мортира, 3-пудова133.
Глухів, 1698 рік134.
Карп Йосифович Балашевич135.
Діаметр каналу ствола 330 мм.
Довжина ствола без тарілі та винграду 970 мм (3 калібри).
Довжина каналу ствола 632 мм.
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Довжина дульної частини 451 мм.
Довжина чопової частини 275 мм.
Довжина донної частини 244 мм.
Довжина зарядної камери 228 мм.
Діаметр зарядної камери 106 мм.
Діаметр дульної частини 417 мм.
Діаметр чопової частини 434 мм.
Діаметр донної частини 318 мм.
Вага 872 кг.

Ствол циліндричної форми, технологічно і візуально поділений на три частини 
різного діаметру: дульну, чопову та донну. Масивне дуло складається з викружки 
(каветто) з двома широкими обідками, дульної шиї, дещо товстішої за дульну частину 
(діаметр -  430 мм), ще однієї викружки з двома обідками, широкого дульного кільця 
конічної форми (діаметр -  512 мм) і дульного обідка. Подібне моделювання дула надає 
стволу форму чаші чи ступи.

Чопова частина (від дульної частини) має кільце з обідком (четверте кільце). За 
кільцем розташовувалися дельфіни (тепер -  зрізані). З іншого боку чопова частина 
обмежена подібним кільцем з обідком та широким схилом у формі четвертного валка 
(оволо).

Чопи із зовнішніми обідками розміщені у найкоротшій, але найбільшій за 
діаметром, чоповій частині гармати, приблизно на 1/6 нижче центральної осі ствола. 
Діаметр чопів -  163 мм, відстань між чоповими зрізами -  756 мм.

Донна частина обмежена (від чопової) астрагалом (третє кільце) з викружкою.
Запальне поле візуально виокремлено лише декором. Запальний отвір залитий 

металом, розташований у округлій панівці (простому заглибленні) і частково 
обрамлений знизу валком для утримання затравочного пороху.

Донна частина завершується масивним базовим кільцем (діаметр -  507 мм) з 
двома широкими обідками.

Таріль сферичної форми.
Винград відламаний.

На дульному зрізі різьблений інвентарний напис: «№ = 8 = 52 П = 34 Ф». Пояс 
дульної шиї прикрашений двома орнаментальними лініями. Перша лінія -  це складний 
карбований орнамент, сформований з елементів «хвиль» та «горошку». Нижче 
знаходиться лінія дуже щільного рослинного орнаменту, в основі якого лежить 
есовидний мотив.

Нижче викружки, що обмежує дульну шию, на тлі пуансонного карбування 
«горошок», знаходиться рослинний орнамент, скомпонований з невеликих стилізованих 
пальмет, звернених до чопової частини. До цього орнаментального пасу примикають 
дві стрічки з рослинних елементів, доповнених карбуванням «хвилі», утворюючи, 
таким чином, декоративну рамку. У рамці відлитий чотирирядковий напис: «ЗА 
ЦАРСТВА ПРЄСВЬТЛЬИШАГО И ВЄЛІКОДЄРЖАВМЬИШАГО ГОСШДАРЯ 
ЦАРЯ / И ВЄЛИКАГО ЮЧЯЗЯ ПЄТРА АЛС^ЬЄВИЧА ВСЄЯ ВЕЛІКИЯ МАЛИЯ И
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БЬЛИЯ / РОССІИ САМОДЄРЖЦА СТАРАНЄМЬ ЖЄ И КОШТОМЬ ЯСНЄ 
ВЄЛМОЖКАГО ЄГО / М[И]Л[ОС]ТИ I1[A]NA HOANA МАЗЄПЬІ ГЄ[Т]МАНА З 
ВОИСКОМЬ ЗАПОРОЗКИМЬ»136.

На полі чопової частини відсутні будь-які декоративні елементи. Лише зовнішні 
чопові обідки (плічка) змодельовані у формі лаврових вінків, підкреслених легким 
карбуванням «решітка». Над правою чопою вирізьблено вагу ствола: «50 = ПУД». Схил 
чопової частини прикрашений рослинним орнаментом, ідентичним орнаменту дульної 
шиї, тільки більш масивним. У його основу покладено есовидний мотив.

Донна частина, зразу під астрагалом (третім кільцем), декорована 
орнаментальним пасом, складеним з есовидних рослинних елементів і мотиву 
«вазона», на тлі карбування «горошок» і «хвилі»137. До цього декоративного пасу 
перпендикулярно примикають дві лінії подібного орнаменту, що візуально обмежують 
запальне поле.

На запальному полі відлитий дворядковий напис: «ЛІЛ СЄЙ МОЖЧЄРЬ КАРПЬ 
ИОСИФОВИЧЬ ЛЮДВИСАРЬ ГЛОХОВСКІЙ / POKGO : А : X : Ч : И:»138. Посередині 
напису, частково оточений декорованим валком, розташований запальний отвір.

До базового кільця примикає пасочок карбованого орнаменту, сформованого з 
елементів «хвилі» та «горошок», ідентичний до дульної шиї. Таким чином, розміщення 
цих орнаментів створює враження симетрії декорування всього ствола.

На базовому кільці вирізьблено: «№ 8 М».
Таріль оздоблена шестипелюстковою «квіткою», змодельованою з листя аканту.
Воєнно-історичний музей артилерії, інженерних військ і військ зв’язку (Санкт- 

Петербург) (Інв. № 9/87).

23. Бронзовий фальконет середній, вкорочений, бастардовий,
2,5-фунтовий139.

Львів, 1698 рік140.
Діаметр каналу ствола 67 мм.
Загальна довжина ствола 2050 мм.
Довжина ствола без тарілі та винграду 1976 мм (29,5 калібрів).
Довжина каналу ствола 1913 мм.
Довжина дульної частини 990 мм.
Довжина чопової частини 345 мм.
Довжина донної частини 641 мм.
Вага 263 кг.

Ствол конічний, стрункий, поділений на три класичні частини.
Дуло гармати складається з дульного астрагала з обідком, дульної шиї, та верхівки 

дула. Остання (дульне потовщення) округлої форми (майже куля) і, своєю чергою, 
складається з дульного обідка, подвійного карниза (діаметр -  195 мм) з двома обідками, 
та двох широких четвертних валків (оволо).

Дульна частина завершується опукло-увігнутим фігурним спадом чопової 
частини типу «гусьок».
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Чопова частина (від дульної частини) має кільце без обідка (четверте кільце). За 
кільцем знаходяться залишки основи дельфінів. Під дельфінами приварені циліндричні 
чопи (діаметр -  60 мм) без базових обідків. Чопи розташовані перпендикулярно до 
центральної вісі гармати. Осьова лінія чопів знаходиться нижче осьової лінії гармати 
на '/2. Відстань між чоповими зрізами -  323 мм.

Донна частина відокремлена (від чопової) двома астрагалами з викружкою між 
ними (третє кільце).

Запальне поле розміщується між двома астрагалами і примикає до базового схилу.
Запальний отвір заклепаний, розташований у п’ятикутній панівці («іконці») і 

початково був захищений покришкою, від якої залишилися рештки кріплення навісів. 
Панівка розміщена на базовому схилі.

Донну частину завершує подвійне базове кільце (діаметр ширшого заднього 
кільця -  278 мм), нахилене у бік запального поля.

Таріль сферичної форми.
Винград відбитий.

На дульний астрагал опирається орнаментальний пояс, сформований з дуже 
стилізованого подовженого листя. Другий орнаментальний пояс, складений з 
есоподібного флористичного та геометричного мотивів, розташований на межі чопової 
частини і, своєю чергою, опирається на інший астрагал. У центрі поля дульної частини 
відлита рельєфна постать св. Іоанна Хрестителя (у молодому віці) -  патрона гармати. 
Святий зображений з ягням біля ніг і з посохом, до якого прикріплений згорток з 
написом. Доволі ретельно прорисований одяг Хрестителя, у якому вгадується мілоть141. 
Нижче зображення напис: «S:IOANNES BAPTISTA»142.

Чопова частина ствола не оздоблена. На правій чопі різьблене число «22», а між 
чопами затерті числа «16» і «З»143.

У донній частині під шляхетською короною розміщений невеликий овальний 
медальйон, обрамлений знизу двома перев’язаними пальмовими гілками. Усередині 
медальйона вензель-монограма з літер «І. В. L.»144. Уся композиція знаходиться 
усередині овального лаврового вінка. Нижче -  пошкоджений напис і дата: «ANNO 
DOM[I]N[I] 1698»145.

Таріль гармати прикрашена рельєфною пальметовою хрещатою розетою, 
частково пошкодженою.

Музей Війська Польського (Варшава) (Інв. № 3078).

24. Бронзова довгоствольна гармата «Лев», 16-фунтова146.
Глухів, 1705 рік147.
Карп Йосифович Балашевич148.
Діаметр каналу ствола 125 мм.
Загальна довжина ствола 3950 мм.
Довжина ствола без тарілі та винграду 3743 мм (30 калібрів).
Довжина каналу ствола 3516 мм.
Довжина дульної частини 1976 мм.
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Довжина чопової частини 551 мм.
Довжина донної частини 1216 мм.
Вага 1766 кг.

Ствол конічний, візуально стрункий, поділений на три основні частини: дульну, 
чопову та донну.

Дуло гармати становлять: дульний астрагал з обідком і викружкою (каветто), 
дульна шия, ще одна викружка та верхівка дула. Остання (дульне потовщення) округлої 
форми, але дещо приплюснута, своєю чергою, складається з подвійного дульного 
кільця, дульного обідка, подвійного карниза (діаметр -  266 мм) з двома обідками та 
двох широких четвертних валків (оволо).

Дульна частина завершується одинарним кільцем (на місці астрагалу дульного 
поясу), дульним поясом, астрагалом, викружкою та схилом чопової частини.

Чопова частина (від дульної частини) має високо профільоване кільце з обідком 
(четверте кільце). За кільцем розташовані дельфіни. З іншого боку чопова частина 
обмежена кільцем, викружкою, астрагалом без полички та схилом донної частини.

Під дельфінами чопи циліндричної форми (діаметр -  112 мм), приварені 
перпендикулярно до центральної вісі гармати. Осьова лінія чопів розташована нижче 
осьової лінії гармати на Уг. Чопи відлиті із зовнішніми обідками (плічками), частково 
пошкодженими під час припасування гармати до декоративного чавунного лафета.

Донна частина обмежена (від чопової) високо профільованим кільцем з обідком 
(третє кільце).

Запальне поле обмежується з одного боку масивним астрагалом з обідком (друге 
кільце), з іншого -  двома астрагалами з обідками. Запальний отвір розташований у 
п’ятикутній фігурній панівці («іконці»). Запальний канал просвердлений під кутом від 
базового кільця.

Панівка примикає до подвійного базового кільця (діаметр -  418 мм). До задньої 
ширшої та вищої частини базового кільця приварений трапецієвидний цілик з 
просвердленим отвором.

Таріль пласкої форми.
Винград (довжина -  207 мм) скомплектований з донного обідка, шиї винграда, 

астрагала винграда і подовженої шишки.

Майже вся поверхня ствола, як килимом, вкрита декоруванням (умовно -  
килимове декорування, але не у його класичному турецькому варіанті)149.

Дульний зріз оздоблений ритуванням і пуансонним карбуванням, що утворюють 
три лінії орнаменту довкола жерла. На дульній шиї розміщено рельєфний есовидний, 
сформований з елементів гілок орнамент. До дульного астрагала примикає наступна 
орнаментальна композиція, складена з мотиву «вазона», гілок з листям (садовий декор) 
і співочих пташок, що сидять на гілках150. На межі з чоповою частиною також 
розташований подвійний декоративний пас: ряд подовжених стилізованих пальмет 
перед кільцем, що обмежує дульний пояс, та есовидний орнамент (серцеподібний 
мотив, що складається з двох симетричних есовидних ліній) з елементами гілок на 
самому дульному поясі.
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Усе поле дульної частини суцільно вкрите, як сіткою, різьбленим рослинним 
орнаментом, що складається з виноградних грон, гранатів, листя, гілок і квітів. 
Орнамент виконаний на тлі пуансонного карбування «решітка». У нижній частині 
дульного поля розміщений бароковий картуш з рослинно-волютовими мотивами 
довкола пустого, відлитого в заглибленні, геральдичного щита французького типу під 
маркграфською короною з нашоломником у вигляді п’яти пір’їн151. Під картушем 
чотирирядковий напис «FIERI FECIT OTTO / FRIDERIKUS DE / KONIGSEGG MAIOR 
/ ARTILERIAE»152. Приблизно посередині дульної частини з правого боку ствола 
відлитий барельєф фігури лева з ланцюгом на шиї, який лапою штовхає ядро.

Чопова частина ствола вкрита рослинним орнаментом, подібним до дульної 
частини. Дельфіни, змодельовані у формі фантастичних морських тварин, які зубами 
немов вгризаються в тіло гармати, а замість хвостів мають стилізовані голови 
чудовиськ. Дуги-дельфіни виглядають доволі елегантно на тлі загальної масивної 
архітектоніки ствола. Уздовж лінії ствола під «дельфінами» тягнеться оригінальний 
різьблений візерунок (трилисник). Чопові зрізи прикрашені різьбленими шести
пелюстковими квітками різної форми на тлі голчастого карбування «решітка». Зовнішні 
чопові обідки виглядають грубо обробленими й незакінченими.

Донна частина ствола розпочинається зображенням геральдичного щита ні
мецького типу («картуш», бароковий) з гербом Івана Мазепи під лицарським шоломом 
з піднятим заборолом (розташований анфас) і гербовим клейнодом у вигляді трьох 
страусових пір’їн153. Щит оздоблений бароковим картушем, складеним з рослинно- 
волютових мотивів. Довкола картуша розміщена монограма «І. М. Г. В. Е. Ц. П. В. З.»154. 
Уся гербова композиція відлита на тлі пуансонного карбування із застосуванням кількох 
матриць. Нижче герба у широкій рамці з есовидного орнаменту відлитий семирядковий 
напис: «ЗА ДЕРЖАВИ ГОСУДАРЯ Ц[А]РЯ И ВЕЛИКОГО / КНЯЗЯ ПЕТРА 
АЛЕЗЬЕВИЧА ВСЕЯ ВЕЛИКИЯ И МАЛЬІЯ / И БЬЛИЯ РО[У]СИ САМОДЕРЖЦА 
СТАРАНЄМЬ ЖЕ И КОШТОМЬ / ЯСНЕВЕЛМ0ЖН[0]Г0 ЕГО М[И]ЛОСТИ 
n[A]NA HOANA МАЗЕПИ / ГЕТМАНА ВОИСКА ЕГО ЦА[Р]СКОГО ПРЕ- 
[С]ВЬТЛОГО / ВЕЛИЧЕСТВА ЗАПОРОЗКОГО ВИЛИТА СИЯ АРМАТА / В 
ГЛУХОВИ РОКУ А: Ч>: Е: МІСЯЦЯ АПРИЛЯ И:І:»155. Нижче під рамою підпис 
людвисаря: «КАРПЬ БАЛАШЕВИЧЬ СЕГО ДИЛА МАЙСТЕР»156. Ще нижче, перед 
астрагалом запального поля різьблена вага гармати «107 ПУ: 33 ФУ»157. Запальне поле 
прикрашене есовидним орнаментом, ідентичним орнаменту на дульній шиї. Таке 
розміщення подібних орнаментів покликане, вочевидь, бажанням майстра створити 
симетрію декорування ствола.

На орнаменті запального поля розміщена п’ятикутна декорована панівка 
(«іконка»), оздоблена прекрасно змодельованим мініатюрним рельєфним чоловічим 
погруддям.

Верхня частина широкого базового кільця прикрашена карбованим орнаментом. 
Трапецієвидний цілик також декорований карбуванням.

З огляду на ретельне й цікаве оздоблення всього ствола, викликає подив грубо 
змодельована велика розетка на тарілі. Особливо вона контрастує з прекрасно відлитою 
у формі виноградного грона шишкою винграду. Складається враження, що в первин
ному варіанті розетки на тарілі взагалі не передбачалось, і лише згодом майстер
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вирішив додати цей елемент. Але на повноцінне його відтворення вже не вистачило 
матеріалу (або часу).

Російський державний історико-культурний музей-заповідник «Московський 
Кремль» (Москва).

25. Бронзова довгоствольна польова гармата, %-фунтова.
Харків, 1706 рік158.
Діаметр каналу ствола 43 мм.
Загальна довжина ствола 1680 мм.
Довжина ствола без тарілі та винграду 1550 мм (36 калібрів).
Довжина каналу ствола 34 калібри.
Вага 125 кг.

Ствол візуально стрункий, поділений на три основні частини: дульну, чопову та 
донну.

Дуло гармати становлять: дульний астрагал з обідком, дульна шия, викружка 
(каветто) та верхівка дула. Остання (власне, дульне потовщення) округлої, дещо 
приплюснутої форми і, своєю чергою, складається з дульного кільця, дульного обідка, 
подвійного карниза та двох четвертних валків (оволо).

До другого кільця карниза приварена мушка.
Дульна частина завершується широким фігурної форми опукло-ввігнутим схилом 

чопової частини типу «гусьок».
Чопова частина (від дульної частини) має кільце з обідком (четверте кільце). За 

кільцем розташовані дельфіни. З іншого боку чопова частина обмежена широким 
опукло-ввігнутим фігурним схилом донної частини типу «каблучок».

Під дельфінами чопи конічної форми із базовими обідками (плічками), приварені 
перпендикулярно до центральної вісі гармати.

Донна частина відділена (від чопової) кільцем з обідком (третє кільце).
Запальне поле обмежується невеликим обідком. Запальний отвір розташований 

безпосередньо перед подвійним базовим кільцем.
На базовому кільці відлитий приціл у вигляді щитка з проріззю.
Таріль сферичної форми.
Винград скомплектований з донного обідка, шиї винграду й шишки округлої 

форми.

Дульну шию прикрашає пас рослинного орнаменту.
Дельфіни змодельовані у вигляді фантастичних морських тварин і прикрашені 

елементами рослинного декору.
Нижче дельфінів різьблена вага ствола: «7 П 26 Ф».
У донній частині відлито рельєфний напис: «РОКУ 1706 МАЯ ВЬ ВО 

БЛГОПОЛУЧ ЦРСТВО. БЛГОЧ ВЄЛ ГДР. Ц И ВЄЛ КН. ПЕТРА АЛЄКСЬЄВИЧ. 
ВСЕІА ВЄЛ И БЄЛ. РОС. САМ. ПРИ ПОЛ. СТОЛ. ЮС. СІА ПУШ ВЛ. ПО ЛИЛАСЬ 
ВЬ ХАРКОВЬ»159.
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Воєнно-історичний музей артилерії, інженерних військ і військ зв’язку (Санкт- 
Петербург) (Інв. № 10/1 ІЗ)160.

26. Бронзова польова (салютна?) гармата, %-фунтова161.
Глухів, 1714 рік162.
Карп Йосифович Балашевич163.
Діаметр каналу ствола 47 мм.
Загальна довжина ствола 1280 мм.
Довжина ствола без тарілі та винграду 1000 мм (21,3 калібри).
Довжина каналу ствола 963 мм.
Довжина дульної частини 555 мм.
Довжина чопової частини 189 мм.
Довжина донної частини 256 мм.
Вага 57 кг.

Ствол візуально стрункий, поділений на три основні частини: дульну, чопову й 
донну. Дульна частина циліндрична, чопова та донна -  конічної форми.

Дуло гармати становлять: дульний астрагал з обідком, дульна шия, два астрагала 
з викружками (каветто) і верхівка дула. Остання (власне, дульне потовщення) округлої 
форми і, своєю чергою, формується з дульного кільця, дульного обідка, подвійного 
карниза (діаметр -  120 мм) з двома обідками та двох четвертних валків (оволо).

До першого кільця карниза приварена мушка.
Дульна частина завершується астрагалом з обідком, широким поясом дульної 

частини, до якого входять профільований обідок, астрагал без полички, викружка та 
схил чопової частини.

Чопова частина (від дульної частини) має кільце з обідком (четверте кільце). За 
кільцем розташовані фігурні дельфіни на високих базах. З іншого боку чопова частина 
обмежена схилом донної частини, викружкою, астрагалом і простим профільованим 
обідком.

Під дельфінами чопи циліндричної форми (діаметр -  43 мм), приварені пер
пендикулярно до центральної вісі гармати. Осьова лінія чопів розташована нижче 
осьової лінії гармати на %, тож нижня точка чопів і ствола гармати знаходяться в одній 
площині. Чопи відлиті з базовими обідками (плічками).

Донна частина обмежена (від чопової) кільцем з обідком (третє кільце).
Запальне поле обмежується з одного боку астрагалом з обідком, з іншого -  двома 

обідками та викружкою. Запальний отвір із сильним розпалом, розташований у великій 
прямокутній рельєфній панівці з продовгуватим заглибленням, на яке накладалася 
захисна покришка. Високі бортики панівки, своєю чергою, слугували прицілом, 
оскільки на них нанесено кілька рисочок для візирування.

Панівка примикає до подвійного базового кільця (діаметр -  146 мм). Таріль 
конічної форми.

Винград скомплектований з донного обідка, шиї винграду й декоративної шишки.
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Гарматний ствол майже повністю вкритий орнаментуванням низького рельєфу, 
на додаток ще й прокарбованим.

Дульна шия й пояс дульної частини прикрашені ідентичним орнаментом з мотивів 
сплетених гілок і трилисників.

Поле дульної частини також повністю вкрите орнаментом, основними мотивами 
якого майстер обрав чотирипелюсткові й тюльпаноподібні квіти з гілочками й 
листочками.

До астрагалу дульної частини й до дульного астрагалу примикають ідентичні 
орнаментальні лінії, скомплектовані із стилізованих пальмет, поєднаних між собою.

Дельфіни чопової частини відлиті у вигляді морських тварин, прикрашених 
волютовими та рослинними мотивами. Фантастичного вигляду надають дельфінам 
великі рельєфні хребці.

Поле під дельфінами обмежене від чопів лініями різьбленого орнаменту, що 
складається з ромбів, дуг, кругів і профільованої лінії.

У донній частині розміщено геральдичний щит польського типу («розтягнута 
шкіра»), на якому зображено два пташиних крила та перо164. Намет герба виконаний у 
вигляді рослинного орнаменту. З боків від герба відлито абревіатуру «Р.К.С.О.»165.

З правого боку від гербової композиції вибито вагу гармати: «ПУД З ФУН 20».
Запальне поле на всю ширину містить напис великими кириличними літерами: 

«РОКУ 1714».
Таріль змодельована у вигляді шестипелюсткової рельєфної розети. Широка 

частина тарілі, що примикає до базового кільця, прикрашена геометричним 
орнаментальним пояском.

Шишка винграду відлита у вигляді міфічної тварини, можливо, стилізованої 
морди лева (52,104).

Воєнно-історичний музей артилерії, інженерних військ і військ зв’язку (Санкт- 
Петербург) (Інв. № 10-15)166.

27. Бронзова октава картауни, бастардова, 7-фунтова167.
Кам’янець на Поділлі (?), 1716 рік168.
Бохінкевич Блажей (?)169.
Діаметр каналу ствола 97 мм.
Довжина ствола без тарілі та винграду 2303 мм (23,7 калібрів).
Довжина каналу ствола 2295 мм.
Вага 809 кг.

Ствол конічний, стрункий, поділений на три класичні частини.
Дуло гармати складається з дульного астрагала з обідком, дульної шиї, та верхівки 

дула. Остання (дульне потовщення) округлої форми (майже куля) і, своєю чергою, 
складається з дульного кільця, подвійного карниза з двома обідками, та двох широких 
четвертних валків (оволо).

На першому кільці карниза осаджена мушка.
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Дульна частина завершується астрагалом дульного поясу і спадом чопової 
частини.

Чопова частина (від дульної частини) має кільце з обідком (четверте кільце). За 
кільцем знаходяться дельфіни. Під дельфінами приварені циліндричні чопи без базових 
обідків. Чопи розташовані перпендикулярно до центральної вісі гармати. Осьова лінія 
чопів знаходиться нижче осьової лінії гармати на 1А.

Донна частина обмежена (від чопової) астрагалом і викружкою (третє кільце).
Запальне поле візуально відділене астрагалом, але фактично таким не виявляється.
Донну частину завершує подвійне базове кільце, за яким майже на донному схилі 

розміщений запальний отвір в округлій панівці (просте заглиблення у стволі).
Таріль сферичної форми.
Винград відбитий.

Декор гармати виражений трьома гербовими композиціями. У дульній частині 
біля самого дула на геральдичному щиті польського типу під шляхетською короною, 
між пальмового листя та арматурою зображений герб «Брохвич» з шоломом і 
гербовим клейнодом у вигляді трьох пір’їн. Намет складається з елементів 
рослинного орнаменту. Довкола геральдичного щита відлита абревіатура «І. S. К. 
G. P. Р. А.»170.

У чоповій частині ствола безпосередньо над чопами, у лаврах й під клейнодом, 
на тлі дуже пишної арматури з різних видів зброї розміщений овальний геральдичний 
щит італійського типу з гербом «Видра»171. Нижче герба «Видра» вирізьблена вага 
гармати: 49 пудів 31 фунт.

У донній частині, обрамлені перев’язаними пальмовими гілками, під коро
лівською короною знаходяться поєднані між собою чотирипільний та п’ятипільний 
геральдичні щити, що за формою нагадують тип фігурного німецького «тарча». На 
чотирипільному щиті зображені герби Речі Посполитої «Орел» і «Погоня», на 
п’ятипільному -  саські герби Саксонії, Мішні, Клівії та Берга, посередині -  герб 
Веттінів під електорською короною172. Усі гербові композиції відлиті настільки 
пластично, що створюють враження накладених на гладку поверхню ствола 
плакеток.

Музей Війська Польського у Варшаві (Інв. № 901)173.

28. Бронзовий фалькон, 4,5-фунтовий174.
Кам’янець на Поділлі (?), 1727 рік175.
Туташевич Даміан (?)176.
Діаметр каналу ствола 83 мм.
Загальна довжина ствола 1994 мм.
Довжина ствола без тарілі та винграду 1834 мм (22 калібри).
Довжина каналу ствола 1720 мм.
Вага 376 кг.

Ствол конічний, стрункий, поділений на три класичні частини.
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Дуло гармати складається з дульного астрагалу з обідком, дульної шиї, та верхівки 
дула. Остання (дульне потовщення) округлої форми, дещо приплюснута, своєю чергою, 
сформована з дульного кільця, подвійного карниза з двома обідками та двох широких 
четвертних валків (оволо).

На першому кільці карниза осаджена мушка.
Дульна частина завершується астрагалом дульного поясу з обідками і спадом 

чопової частини.
Чопова частина (від дульної частини) має кільце з обідком (четверте кільце), від 

донної -  астрагал і схил донної частини. За кільцем знаходяться дельфіни. Під дельфі
нами приварені циліндричні чопи без базових обідків. Чопи розташовані перпенди
кулярно до центральної вісі гармати. Осьова лінія чопів знаходиться нижче осьової 
лінії гармати на !4.

Донна частина обмежена (від чопової) кільцем з обідками (третє кільце).
Запальне поле візуально відділене астрагалом з обідком і базовим схилом. 

Запальний отвір у округлій панівці (просте заглиблення у стволі), раніше заклепаний, 
тепер має зменшений діаметр завдяки вмонтованому мідному гвинту. Панівка знахо
диться біля базового схилу.

Донну частину завершує подвійне базове кільце.
Таріль сферичної форми.
Винград складається з шийного обідка, шиї винграда й овальної шишки.

Декоративне оздоблення ствола складається з трьох пасів чотирипелюсткових, 
квіткових розеток, з яких один прикрашає дульну шию, другий розміщений на 
дульному поясі біля чопової частини. Третій, більш масивний пас розеток з двома ря
дами пелюсток, оздоблює донну частину ствола біля запального поля.

У дульній частині розміщена емблема гармати: барельєф доволі слабкого рисунка 
з постаттю Св. Станіслава177, зображеною фронтально. Нижче фігури -  подовжений 
картуш у скромній оправі з датою «А 1727», відлитою на тлі карбування у вигляді 
маленьких кілець.

У чоповій частині між чопами вибита вага гармати: «23 ПУ».
У донній частині вище поясу розеток на рельєфному овальному геральдичному 

щиті італійського типу відлитий герб кн. Вишневецьких «Корибут» під князівською 
шапкою178.

Музей Війська Польського (Варшава) (Інв. № 2062)179.

29. Бронзова півколибрина, вкорочена (бастардова), 14-фунтова.
Станіславів (?), 1740 рік180.
Діаметр каналу ствола 120 мм.
Загальна довжина ствола 2750 мм.
Довжина ствола без тарілі та винграду 2560 мм (21 калібр).
Довжина каналу ствола 2420 мм.

Ствол має конічну форму і розділений на три класичні частини: дульну, чопову і 
донну.
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Дуло складається з дульного астрагала з обідками, дульної шиї і верхівки дула. 
Остання (дульне потовщення) сформована з дульного кільця, одинарного карниза, 
обідка й двох четвертних валків (оволо).

Дульна частина закінчується астрагалом і вузьким поясом.
Чопова і донна частини обмежені третім і четвертим кільцями з обідками. За 

четвертим кільцем знаходяться дельфіни, під якими приварені циліндричні чопи.
Запальне поле обмежене астрагалом (другим кільцем) і базовим кільцем.
З боків від панівки, в якій розташований запальний отвір залитий металом, 

знаходяться пошкоджені навіси від захисної покришки.
Таріль сферичної форми.
Винград складається з шиї винграду й шпичастої шишки.

Загалом орнаментація ствола виконана доволі старанно.
Зверху дульної частини ствола пластичне зображення св. Андрія, відлите у 

сильному контрапості. Моделювання одягу на барельєфі відзначається великою кіль
кістю складок. Нижче розміщені два картуші. Один скромний, «спокійний» зі словами: 
«GLORIA-META-MICHI»181. Другий з ім’ям «S.ANDREAS», оздоблений типовою для 
середини XVIII століття симетричною композицією з волютово завернутого листя та 
мотиву мушлі.

Нижче дельфінів різьблений номер «XXII».
Три картуші, розміщені у донній частині, змикаючись між собою, утворюють, 

певною мірою, єдину спільну композицію. Зверху знаходиться геральдичний щит з 
гербом «Пилява», увінчаний шляхетською короною на тлі паноплії, серед якої 
звивається стрічка, що закінчується орденом Білого Орла. Нижче у рамці напис: 
«JOSEPHVS. А РОТОК. IN STANISLAVOV. / ZBARAZ: BRODY: NIEIEROW: PO- 
TOCKI / PAL & GRL: TER: KIIOVIAE: SVPR: EXERCIT: REG / POL: DVX: WARSAV: 
SNIAT: LEZAYS: CAPITA: / AD PROFLIGACIONEM: HOSTIVM: FORTALITIIS VI: 
STANISLAOPOLIENSIS: DEFENSIONEM / FIERI IVSSIT»182. Композицію знизу 
замикає картуш з датою «MDCCXL»183, розміщений між словами FIERI та IVSSIT. За 
своїм оздобленням він повністю повторює картуш з написом «S.ANDREAS».

Винград змодельований у вигляді шпичастого набалдашника.
Музей замку Ланцут (Польща)184.

ЗО. Бронзова короткоствольна полкова гармата, 3,5-фунтова185.
Київ (?), 1749 рік186.
Діаметр каналу ствола 76 мм.
Загальна довжина ствола 1630 мм.
Довжина ствола без тарілі та винграду 1500 мм (20 калібрів).
Довжина каналу ствола 1490 мм.
Довжина дульної частини 879 мм.
Довжина чопової частини 243 мм.
Довжина донної частини 378 мм.
Вага 322,5 кг.

70



Каталог

Ствол конічний й масивний, як у всіх короткоствольних гарматах, поділений на 
три основні частини: дульну, чопову та донну.

Дуло гармати формують: дульний астрагал з обідком, дульна шия та верхівка 
дула. Остання змодельована у формі тюльпана (корабельний тип), своєю чергою, 
складається з дульного кільця, дульного обідка та дульного потовщення. На дульному 
потовщенні залишилося гніздо, до якого угвинчувалася мушка.

Дульна частина завершується парою астрагалів, між якими розташований 
дульний пояс, а також схилом чопової частини.

Коротка чопова частина обмежена (від дульної частини) кільцем (четверте кільце) 
і (від донної частини) астрагалом з обідком та схилом донної частини. За кільцем 
розташовані дельфіни. Під дельфінами -  чопи циліндричної форми, приварені пер
пендикулярно до центральної вісі гармати. Осьова лінія чопів розташована нижче 
осьової лінії гармати на Уг. Чопи відлиті без базових обідків.

Донна частина обмежена (від чопової) низько профільованим кільцем з обідками 
(третє кільце).

Запальне поле візуально обмежується астрагалами з обідками, але фактично 
панівку із запальним отвором винесено за базове кільце на донний схил (верхня 
частина тарілі). Запальний канал просвердлений під кутом від тарілі.

Панівка примикає до базового кільця з обідками, на якому відлитий цілик.
Таріль сферичної форми.
Винград скомплектований з донного обідка, шиї винграду й подовженої 

загостреної шишки.

Дульна шия оздоблена литим рослинним орнаментом і написом «АИИО 1749»187. 
Нижче дульного астрагалу розміщений вензель О. Г. Розумовського в лавровому вінку.

Дельфіни відлиті у вигляді фантастичних морських тварин. На правій чопі 
різьблено вагу «19 П 22 Ф», на лівій -  арсенальний номер «№ 7».

У донній частині ствола розміщений герб О. Г. Розумовського. Геральдичний щит 
французького типу розділений навскіс на чотири поля (четвертний скошений). Усередині 
вміщено родовий герб Розумовських -  лати, пробиті стрілами. У верхньому полі -  
зображення двоголового орла з царськими клейнодами в лапах, у нижньому -  герб Лейб- 
кампанії188. На бокових полях -  поділене навпіл зображення орла Священної Римської 
імперії. Герб увінчаний графською короною, над якою знаходяться три турнірні шоломи 
анфас з наметами у вигляді рослинних елементів189. З боків від геральдичного щита на 
місці щитотримачів відлиті два озброєні «козаки» (постаті в козацькому вбранні)190.

Запальний отвір розміщений за базовим кільцем, у раковині, оздобленій 
людським маскароном.

Винград і таріль прикрашені різьбленим орнаментом.
Воєнно-історичний музей артилерії, інженерних військ і військ зв’язку (Санкт- 

Петербург) (Інв. № 10/51)191.

31. Бронзова короткоствольна полкова гармата, 3,5-фунтова192.
Київ (?), 1749 рік.
Діаметр каналу ствола 76 мм.
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Загальна довжина ствола 1630 мм.
Довжина ствола без тарілі та винграду 1500 мм (20 калібрів).
Довжина каналу ствола 1490 мм.
Довжина дульної частини 880 мм.
Довжина чопової частини 241 мм.
Довжина донної частини 379 мм.
Вага 321,7 кг.

Архітектоніка ствола, елементи оздоблення, монограма й символіка власника 
гармати ідентичні зразку, описаному у позиції № ЗО. Відрізняються лише написи на чопах. 
На зрізі правої чопи вибито: «19 П 20 Ф», на зрізі лівої -  арсенальний номер «№ 6».

Воєнно-історичний музей артилерії, інженерних військ і військ зв’язку (Санкт- 
Петербург) (Інв. № 10/52)193.

32. Бронзова довгоствольна полкова гармата, 1-фунтова194.
Охтирка, 1753 рік195.
Діаметр каналу ствола 50 мм.
Загальна довжина ствола 1697 мм.
Довжина ствола без тарілі та винграду 1580 мм (31,6 калібрів).
Довжина каналу ствола 1478 мм.
Довжина дульної частини 776 мм.
Довжина чопової частини 257 мм.
Довжина донної частини 547 мм.
Вага 145 кг.

Ствол виглядає дещо масивним через майже циліндричну дульну частину. 
Поділений на три частини: дульну, чопову та донну.

Дуло гармати формують: дульний астрагал та верхівка дула. Остання (дульне 
потовщення) округлої приплюснутої форми і, своєю чергою, складається з високо 
профільованого дульного кільця, подвійного карниза (діаметр -  162 мм) та двох 
четвертних валків (оволо).

До першого кільця карниза приварена мушка.
Дульна частина завершується широким, фігурної форми, опукло-ввігнутим 

пояском типу «гусьок» і невеликим схилом чопової частини.
Чопова частина (від дульної частини) має кільце з обідком (четверте кільце). За 

кільцем розташовані масивні дельфіни. З іншого боку чопова частина обмежена 
широким опуклим пояском і схилом донної частини у формі четвертного валка (оволо).

Під дельфінами чопи (діаметр -  47 мм) циліндричної форми з базовими обідками 
(плічками), приварені перпендикулярно до центральної вісі гармати. Осьова лінія чопів 
розташована нижче осьової лінії гармати на !4, так, що нижня точка чопів і ствола 
гармати знаходяться в одній площині.

Донна частина обмежена (від чопової) кільцем з обідком (третє кільце). При
близно посередині донної частини відлитий астрагал без обідків.
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Запальне поле обмежується невисоким астрагалом і практично повністю 
розміщується на базовому схилі. Запальний отвір у великій квадратній панівці роз
ташований безпосередньо перед подвійним базовим кільцем.

У задній високій частині подвійного базового кільця (діаметр -  189 мм) відлитий 
приціл з діоптром.

Таріль сферичної форми.
Винград скомплектований з донного обідка, тонкої шиї винграду й шишки 

округлої форми.

Гармата позбавлена будь-якої орнаментації.
Центр дульної частини ствола прикрашає рельєфний герб -  двоголовий орел під 

царською короною з імперськими клейнодами у лапах. У центрі герба на грудях орла -  
Андріївський хрест.

Над гербом вибито інвентарний номер «10/54». Нижче герба вибито вагу гармати 
«8 П. 32 Ф.».

Дельфіни виглядають масивними і змодельовані у вигляді фантастичних мор
ських тварин.

У донній частині під третім кільцем відлито шестирядковий напис: «РОКУ / 
A:V:N:r: М[ЄСЯ]ЦЯ / АВГУСТА N:I: ДНЯ / АХТІРСКОГО / СЛОБОДСКОГО / 
ПОЛКУ»196.

Таріль і винград не оздоблені.
Воєнно-історичний музей артилерії, інженерних військ і військ зв’язку (Санкт- 

Петербург) (Інв. № 10/54)197.

33. Бронзова короткоствольна полкова гармата, 4-фунтова198.
Київ, Глухів (?), 1 жовтня 1753 року199.
Іван Чуєвський (?), Миколай (?)200.
Діаметр каналу ствола 80 мм.
Загальна довжина ствола 1560 мм.
Довжина ствола без тарілі та винграду 1430 мм (18 калібрів).
Довжина каналу ствола 1420 мм.
Довжина дульної частини 843 мм.
Довжина чопової частини 230 мм.
Довжина донної частини 357 мм.
Вага 260 кг.

Ствол конічний, масивний, поділений на три основні частини: дульну, чопову та 
донну.

Дуло гармати формують: дульний астрагал з обідком, дульна шия та верхівка 
дула. Остання, своєю чергою, складається з дульного кільця, дульного обідка та 
великого дульного потовщення типу «тюльпан». На дульному потовщенні (діаметр -  
227 мм) залишилося гніздо для кріплення мушки (тепер відсутня).
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Дульна частина завершується парою астрагалів з обідками, між якими роз
ташований дульний пояс, а також схилом чопової частини.

Коротка чопова частина обмежена (від дульної частини) кільцем (четверте кіль
це), і (від донної частини) астрагалом з обідком і схилом донної частини. За четвертим 
кільцем розташовані доволі масивні дельфіни. Під ними -  чопи циліндричної форми 
(діаметр -  90 мм), приварені перпендикулярно до центральної вісі гармати. Осьова 
лінія чопів розташована нижче осьової лінії гармати на Уг. Чопи відлиті без базових 
обідків.

Донна частина обмежена (від чопової) низько профільованим кільцем з обідками 
(третє кільце).

Запальне поле візуально обмежується астрагалами з обідками, але фактично 
раковину панівки із запальним отвором винесено за базове кільце (діаметр -  236 мм) 
на донний схил (верхня частина тарілі). Запальний канал просвердлений під кутом від 
тарілі й зміщений дещо вправо від лінії прицілу.

Раковина панівки із запалом відлита з чистої міді201 і примикає до базового кільця 
з обідками, на якому відлитий фігурний цілик з діоптром.

Таріль ввігнутої форми.
Винград скомплектований з донного обідка, шиї винграду й масивної шпичастої 

шишки.

У дульній частині ствола розміщений доволі недбало виконаний напис «1753 
ГОДУ ОКТЯБРЯ 1», оздоблений лавровим вінком з двома фігурами крилатих putto 
обабіч. Уся рельєфна композиція відлита на тлі щільного пуансонного карбування, 
обмеженого різьбленим контуром, що має символізувати небо (хмари).

У чоповій частині відлиті масивні дельфіни, змодельовані у формі вкритих 
різьбленням коронованих птахів (грифонів), які кігтями немовби утримують ствол.

Донна частина ствола прикрашена розлогою геральдичною композицією з гербом 
К. Г. Розумовського, доповненою стрічкою з девізом: «FAMAM EXTENDERE FAC- 
TIS»202. Довкола гербової композиції відлитий презентаційний напис, виконаний чітко 
відлитим громадянським шрифтом203: «ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
МАЛЬІЯ РОССІИ ОБОИХЬ СТОРОНЬ ДНЕПРА / И ВОЙСКЬ ЗАПОРОЖСКИХЬ 
ГЕТМАНЬ, / ДЬЙСТВИТЕЛЬНЬІЙ КАММЕРГЕРЬ, САНКТЬ / ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
АКАДЕМІЙ НАУКЬ ПРЕЗИДЕНТЬ / ЛЕЙБГВАРДІИ ИЗМАЙЛОВ / СКОГО ПОЛКУ 
ПОДЬ / ПОЛКОВНИКЬ / И РОССІЙСКИХЬ ОРДЕНОВЬ СВЯ / ТАГО АПО / СТОЛА 
АН / ДРЕЯ И С / ВЯТА / ГО АЛЕ / КСАН / ДРА НЕВ / СКАГО / ТАКОЖ ПОЛБ / 
СКАГО БЬЛАГО ОР / ЛА И ГОЛСТИНСКАГО СВЯТЬІЯ / АННЬІ КАВАЛЕРЬ, 
РОССІЙСКІЯ ИМПЕРІИ / ГРАФЬ КИРИЛА ГРИГОРЬЕВИЧЬ РАЗУМОВСКИЙ»204.

Під астрагалом запального поля у окремій віньєтці відлите продовження 
титульного напису: «И ПРИ НЕМЬ ЗА ПРАВЛЕНІЯ ГЕНЕРАЛНОЮ / АРТИЛЕРІЕЮ 
ОБОЗНОГО ВОЙСКОВОГО ГЕНЕ / РАЛНОГО СЕМЕНА ВАСИЛИЕВИЧА ГОС- 
ПОДИНА / КОЧУБЕЯ»205.

Винесена на верхню частину донного схилу (тарілі) раковина із запальним 
отвором оздоблена рельєфним грубої роботи людським маскароном, відлитим на 
карбованому тлі. Винград не орнаментований.
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Краснодарський державний історико-археологічний музей-заповідник ім. Є. Д. Фе- 
ліцина (Інв. № 239)206.

34. Бронзова короткоствольна полкова гармата, 3,5-фунтова207.
Київ, Глухів (?), ЗО жовтня 1753 року208.
Іван Чуєвський (?), Миколай (?)209.
Діаметр каналу ствола 76 мм.
Загальна довжина ствола 1540 мм.
Довжина ствола без тарілі та винграду 1410 мм (18,5 калібрів).
Довжина каналу ствола 1400 мм.
Довжина дульної частини 816 мм.
Довжина чопової частини 239 мм.
Довжина донної частини 355 мм.
Вага 296 кг.

Ствол за своєю архітектонікою, оздобленням, геральдичною символікою та 
епіграфікою (обширний титульний напис) ідентичний зразку гармати, відлитої для К. 
Г. Розумовського 1 жовтня 1753 року (див. позицію № 33).

Відмінності є лише у написах інформаційного й технічного характеру.
У дульній частині ствола розміщена дата відливу гармати: «1753 ГОДУ ОКТЯБРЯ 

30», оздоблена простою віньєткою.
На зрізі правої чопи різьблений інвентарний номер «№ 2».
Воєнно-історичний музей артилерії, інженерних військ і військ зв’язку (Санкт- 

Петербург) (Інв. № 10/53)210.

35. Бронзова довгоствольна полкова гармата, 2-фунтова211.
Охтирка, 1755 рік212.
Діаметр каналу ствола 65 мм.
Загальна довжина ствола 1826 мм.
Довжина ствола без тарілі та винграду 1710 мм (26 калібрів).
Довжина каналу ствола 1640 мм.
Вага 209 кг.

Ствол виглядає дещо масивним, і поділений на три частини: дульну, чопову та 
донну.

Дуло гармати формують: дульний астрагал та верхівка дула. Остання (власне, 
дульне потовщення) змодельована округлої, приплюснутої форми і, своєю чергою, 
складається з дульного кільця, подвійного карниза та двох четвертних валків (оволо).

До першого кільця карниза приварена мушка.
Дульна частина завершується широким опукло-ввігнутим пояском типу 

«каблучок» і невеликим схилом чопової частини.
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Чопова частина (від дульної частини) має кільце з обідком (четверте кільце). За 
кільцем розташовані масивні дельфіни. З іншого боку чопова частина обмежена 
широким опуклим пояском і схилом донної частини у формі четвертного валка.

Під дельфінами чопи циліндричної форми із базовими обідками (плічками), 
приварені перпендикулярно до центральної вісі гармати. Осьова лінія чопів роз
ташована нижче осьової лінії гармати на 1А, так, що нижня точка чопів і ствола гармати 
знаходяться в одній площині.

Донна частина відокремлена (від чопової) кільцем з обідком (третє кільце).
Запальне поле обмежується невисоким астрагалом і практично повністю 

розміщується на базовому схилі. Запальний отвір у великій квадратній панівці, роз
ташований безпосередньо перед подвійним базовим кільцем.

У задній високій частині подвійного базового кільця відлитий приціл з діоптром.
Таріль сферичної форми.
Винград скомплектований з донного обідка, тонкої шиї винграду й шишки 

округлої форми.

Нижче дульного астрагалу відлитий рослинний орнамент. У центрі дульної 
частині розміщений рельєфний державний герб -  двоголовий орел. У чоповій частині 
ствола дельфіни, змодельовані у вигляді фантастичних морських тварин, і прикрашені 
орнаментом. Вище дельфінів вибито вагу гармати: «12 П. 27 Ф.».

Біля третього кільця донної частини відлитий напис: «АХТИРСКОГО CJIO- 
БОДСКОГО ПОЛКУ ПУШКА ЛИЛАСЯ В АХТИРКИ ЗА ГОСПОДИНА ПОЛКОВ
НИКА КОНСТАНТИНА АЛЕКСЕЕВИЧА ЛЕСЕВИЦКОГО 1755 ГОДУ М[ЕСЯ]ЦА 
МАЯ 10 ДНЯ»213.

Таріль і винград не декоровані.
Воєнно-історичний музей артилерії, інженерних військ і військ зв’язку (Санкт- 

Петербург) (Інв. № 10/55)214.

36. Бронзова короткоствольна гармата типу «одноріг»,
14,5-фунтова215.

Київ (?), 1757 рік216.
Діаметр каналу ствола 122 мм.
Загальна довжина ствола 1353 мм.
Довжина ствола без тарілі та винграду 1220 мм (10 калібрів).
Довжина каналу ствола 1210 мм.
Довжина дульної частини 541 мм.
Довжина чопової частини 283 мм.
Довжина донної частини 396 мм.
Довжина конусної частини зарядної камери 197 мм.
Загальна довжина зарядної камери 396 мм.
Вага 262 кг.

Ствол масивний, складається з трьох частин: дульної, чопової та донної. Зарядна 
камера має зворотну конусність.
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Дуло сформоване з дульного астрагалу з обідком і верхівки дула (дульного 
потовщення). Остання складається з дульного кільця, дульного обідка, одинарного 
карниза (діаметр -  245 мм) і четвертного валка (оволо).

На карнизі залишилося гніздо від вмонтованої мушки (тепер відсутня).
Дульна частина завершується астрагалом з обідками та схилом чопової частини.
Чопова частина з двох сторін обмежена тонкими обідками. Дельфіни доволі 

масивні. Під ними відлиті масивні циліндричні чопи (діаметр -  98 мм), що розміщені 
нижче центральної вісі гармати на Уг.

Донна частина поділяється на конічну зарядну камеру та базове кільце. Від ділена 
від чопової частини астрагалом з обідком і широким схилом. Завершується широким 
одинарним базовим кільцем з обідком, широким базовим схилом і астрагалом без 
полички.

На базовому кільці (діаметр -  271 мм) збереглися заглиблення від кріплення 
прицілу з різьбленою лінією візирування.

Запальний отвір знаходиться в панівці (раковині), винесеній на донний схил 
(верхня частина тарілі). Запальний канал просвердлений під кутом від тарілі.

Таріль сферичної форми.
Винград (шийний обідок, шия винграду, галка) відлитий у вигляді голови 

однорога. На шишці (голова тварини) залишилося заглиблення, куди вставлявся ріг 
однорога (тепер втрачений).

Дульна частина ствола декорована рельєфною композицією: крилата богиня 
перемоги Ніка підтримує вензель імператриці Єлизавети Петрівни217. Вензель, 
сформований з витих рослинних елементів (пальмет і листя аканту) і волют, увінчаний 
царською короною й зображений на тлі сонця. Нижче фігури богині в стилізованій 
віньєтці відлитий рік «1757», обабіч якого зображено будівлі церков. Литво виконане 
на тлі пуансонного карбування з матрицею у формі кільця невеликого діаметра та 
великої «крапки». Уся композиція обрамлена з боків флористичним різьбленим 
орнаментом.

На зрізі правої чопи різьблена вага «16 ПУ», на зрізі лівої -  інвентарний номер «№ 
20». Дельфіни змодельовані у вигляді однорогів, декорованих різьбленням (гриви, 
елементи тулубів, хвости, копита) та карбуванням (основи дуг). Нижче дельфінів перед 
схилом чопової частини розміщений різьблений флористичний орнамент, сформований 
з дуже стилізованих елементів.

Донна (конусна) частина ствола оздоблена рельєфною гербовою композицією на 
тлі крапчастого карбування. Двоголовий орел, увінчаний царською короною, утримує 
в лапах владні клейноди. На грудях -  геральдичний щит французького типу із 
зображенням емблеми св. Георгія, який вражає списом змія. Довкола щита розміщений 
ланцюжок ордена св. Андрія Первозванного із символічним зображенням самого 
ордена218. Під орлом розміщена арматура, складена з гарматних стволів, списів і 
прапорів. Гербова композиція обрамлена з боків різьбленим рослинним орнаментом, 
ідентичним з дульною частиною. На межі з базовим кільцем відлита символічна 
розгорнута в лінію графська корона з дев’ятьма перлами.

Запальний отвір знаходиться на тарілі в раковині, різьбленій у формі мушлі.
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Таріль прикрашена горельєфом графської корони, з центру якої «виростає» 
винград, змодельований у вигляді голови однорога (ріг втрачений), декорованої 
різьбленням219.

Воєнно-історичний музеї артилерії, інженерних військ і військ зв’язку (Санкт- 
Петербург) (Інв. № 10/58)220.

37. Бронзова короткоствольна полкова гармата, 5-фунтова221.
Київ, Глухів (?), 1759 рік222.
Іван Чуєвський (?), Миколай (?)223.
Діаметр каналу ствола 85 мм.
Загальна довжина ствола 1580 мм.
Довжина ствола без тарілі та винграду 1450 мм (17 калібрів).
Довжина каналу ствола 1430 мм.
Довжина дульної частини 835 мм.
Довжина чопової частини 245 мм.
Довжина донної частини 370 мм.
Вага 269 кг.

Ствол з обширними «раковинами» на поверхні й на стінках каналу224 за своєю 
архітектонікою, оздобленням, геральдичною символікою й епіграфікою ідентичний 
зразкам гармат, відлитим для К. Г. Розумовського у 1753 році (див. позиції № 33, 34).

Відмінності є лише у написах інформаційного й технічного характеру.
У дульній частині ствола в бароковій віньєтці, увінчаній геральдичною 

шляхетською короною, розміщена доволі неакуратно змодельована дата відливу: «1759 
ГОДУ».

На зрізі правої чопи вирізьблена вага ствола «ВЬСУ ПУ 16 ФУ 12», на зрізі лівої -  
інвентарний номер «№ 1».

На базовому кільці знаходяться два поглиблення, які залишились від кріплення 
прицілу (тепер втрачений).

Панівка на тарілі відлита у формі люльки, не оздоблена і частково пошкоджена.
Титульний напис (частково пошкоджений) співпадає з аналогічним на гарматах 

К. Г. Розумовського 1753 року, за винятком переносу останньої строки. Однак є 
відмінності у написанні кількох слів: «КАММЕРГЕРЬ» -  з двома буквами «М», 
«ГЕНЕРАЛНЬІЙ» -  без м’якого знаку, «ВАСИЛИЕВИЧ» -  друга буква «И» замість 
«Ь»225.

Краснодарський державний історико-археологічний музеї-заповідник ім.Є. Д. 
Феліцина (Інв. № 240).

38. Бронзова короткоствольна полкова гармата, 3,5-фунтова226.
Київ, Глухів (?), 1759 рік227.
Іван Чуєвський (?), Миколай (?)228.

78



Каталог

Діаметр каналу ствола 76 мм.
Загальна довжина ствола 1550 мм.
Довжина ствола без тарілі та винграду 1420 мм (19 калібрів).
Довжина каналу ствола 1400 мм.
Довжина дульної частини 820 мм.
Довжина чопової частини 239 мм.
Довжина донної частини 361 мм.
Вага 269 кг.

Ствол з обширними «раковинами» на поверхні й на стінках каналу за своєю 
архітектонікою, оздобленням, геральдичною символікою та епіграфікою ідентичний 
зразку гармати, відлитому для К. Г. Розумовського 1759 року (див. позицію №37).

Відмінності лише у написах технічного характеру.
На зрізі правої чопи вирізьблена вага ствола «В"ЬСУ ПУ 16 ФУ 8», на зрізі лівої 

-  інвентарний номер «№ 15».
Поверхня ствола під дельфінами оброблена доволі грубо.
Краснодарський державний історико-археологічний музеї-заповідник ім. Є. Д. 

Феліцина (Інв. № 241).

39. Бронзова короткоствольна полкова гармата, 3,5-фунтова229.
Київ, Глухів (?), 1759 рік230.
Іван Чуєвський (?), Миколай (?)231.
Діаметр каналу ствола 76 мм.
Загальна довжина ствола 1550 мм.
Довжина ствола без тарілі та винграду 1420 мм (19 калібрів).
Довжина каналу ствола 1400 мм.
Довжина дульної частини 820 мм.
Довжина чопової частини 239 мм.
Довжина донної частини 361 мм.
Вага 266 кг.

Ствол за своєю архітектонікою, оздобленням, геральдичною символікою та 
епіграфікою (обширний титульний напис) ідентичний зразку гармати, відлитому для К. 
Г. Розумовського 1759 року (див. позицію № 38).

Відмінності лише у написах технічного характеру.
На зрізі правої чопи вирізьблена вага ствола «ВЬСУ 16 ПУ 5 ФУ», на зрізі лівої -  

інвентарний номер «№ 14». Між дельфінами різьблений напис «15 ПУ 34 Ф».
Поверхня ствола під дельфінами оброблена доволі грубо.
Панівка із запальним отвором винесена на таріль й оздоблена рельєфним 

людським маскароном, відлитим на карбованому тлі.
Воєнно-історичний музей артилерії, інженерних військ і військ зв’язку (Санкт- 

Петербург) (Інв. № 10/60)232.
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40. Чавунний фальконет вкорочений, 1-фунтовий.
Кам’янець на Поділлі, друга половина XVIII століття233.
Іоганн Франц Водік (?)234.
Діаметр каналу ствола 51 мм.
Довжина ствола 1060 мм (19 калібрів)

Ствол конічний, стрункий, візуально поділений на три частини: дульну, чопову та 
донну. Дульна і чопова частини деформовані.

Дуло складається з дульного астрагалу, дульної шиї, ще одного астрагалу і 
верхівки дула (дульного потовщення). Верхівку дула формують дульне кільце, 
дульний обідок, подвійний карниз та два четвертних валка (оволо). Закінчується 
дульна частина двома астрагалами з обідками, які обмежують дульний пояс, і схилом 
чопової частини.

Чопова частина обмежена кільцем з обідком (від дульної частини) і астрагалом з 
обідком (від донної частини).

Дельфіни відбиті. Чопи дещо конічної форми, приварені нижче основи дельфінів. 
Нижня точка чопів знаходиться на одному рівні з нижньою точкою стволу.

Донна частина розпочинається кільцем з обідком (третє кільце).
Запальне поле обмежене двома астрагалами з обідками.
Запальний отвір з великим розпалом розміщений в округлій панівці, з боків від 

якої видно залишки кріплень навісів покришки.
Завершується ствол одинарним базовим кільцем з обідком.
Таріль сферичної форми змодельована у вигляді кількох профільованих кілець.
Винград складається з шийного обідка, шиї винграду, шийного астрагалу й 

подовженої шишки.
Ствол прикрашений литим орнаментом.
Воєнно-історичний музей артилерії, інженерних військ і військ зв’язку (Санкт- 

Петербург) (Інв. № 14/1 б)235.

41. Бронзова короткоствольна гармата типу «одноріг», 9,5-фун- 
това236.

Київ, 1790 (?)237.
Діаметр каналу ствола 107 мм.
Довжина ствола 1140 мм (10 калібрів).
Довжина каналу ствола 1130 мм.
Вага 180 кг.

Ствол масивний, складається з трьох частин: дульної, чопової та донної. Зарядна 
камера зворотної конусності.

Дуло сформоване з дульного астрагалу з обідком та верхівки дула (дульного 
потовщення). Остання складається з дульного кільця, дульного обідка, одинарного 
карнизу та четвертного валка (оволо).

На дульному карнизі вмонтована мушка.
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У каналі ствола забите чавунне ядро.
Дульна частина завершується астрагалом з обідком і схилом чопової частини.
Чопова частина з двох сторін обмежена тонкими обідками. Під дельфінами, 

змодельованими у вигляді однорогів, відлиті масивні циліндричні чопи.
Донна частина поділяється на конічну зарядну камеру та базове кільце. 

Межується з чоповою частиною астрагалом з обідком й схилом донної частини. 
Завершується одинарним базовим кільцем з обідком, базовим схилом та астрагалом.

На базовому кільці вирізьблений напис «№ 6 ВЕСУ 11 ПУ». Поряд збереглися 
заглиблення від кріплення прицілу.

Запальний отвір знаходиться в панівці (раковині), винесеній на донний схил 
(верхня частина тарілі). Запальний канал просвердлений під кутом від тарілі.

Таріль сферичної форми.
Дані щодо винграду відсутні (52,116).
Воєнно-історичний музей артилерії, інженерних військ і військ зв’язку (Санкт- 

Петербург) (Інв. № 10-179)238.

42. Бронзова салютна гармата, 1-фунтова239.
Київ, кінець XVIII століття240.
Діаметр каналу ствола 47 мм.
Довжина ствола 580 мм (12 калібрів).
Вага 31 кг.

Ствол конічної форми, складається з трьох частин: дульної, чопової та донної. 
Верхівка дула (дульне потовщення) сформована з дульного кільця, дульного обідка, 
одинарного карнизу, двох четвертних валків (оволо) та дульного астрагалу.

У чоповій частині ствола знаходяться чопи і дельфіни, відлиті у вигляді 
коронованих міфічних птахів, можливо -  грифонів. Поверхня ствола довкола основи 
дельфінів вкрита карбуванням типу «хвилі». На зрізі лівої чопи вирізьблений напис «1 
ПУ 36 ФУ», на зрізі правої -  літери «ДА»241 (52,116).

Запальний отвір знаходиться в округлій панівці біля якої є залишки кріплення 
навісів покришки.

Воєнно-історичний музей артилерії, інженерних військ і військ зв’язку (Санкт- 
Петербург) (Інв. № 2/23)242.

43. Бронзова короткоствольна гармата типу «одноріг», 8,5-фун- 
това243.

Київ, 1790 рік244.
Діаметр каналу ствола 102 мм.
Довжина ствола 1060 мм (10 калібрів).
Довжина каналу ствола 1060 мм.
Вага 181,4 кг.
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Ствол масивний, складається з трьох частин: дульної, чопової та донної. Казенна 
частина має зворотну конусність.

Дуло сформоване з дульного астрагалу з обідками та верхівки дула (дульного 
потовщення). Остання складається з дульного кільця, дульного обідка, одинарного 
карниза та четвертного валка (оволо).

Дульна частина завершується астрагалом з обідком і схилом чопової частини.
Чопова частина з двох сторін обмежена тонкими обідками. Під декорованими 

дельфінами відлиті масивні циліндричні чопи.
Донна частина поділяється на конічну зарядну камеру та базове кільце. Межу- 

ється з чоповою частиною астрагалом з обідком і схилом донної частини. Завершується 
одинарним базовим кільцем з обідком, базовим схилом й астрагалом без обідків.

Запальний отвір знаходиться в панівці (раковині), винесеній на донний схил 
(верхня частина тарілі). Запальний канал просвердлений під кутом від тарілі.

Таріль сферичної форми.
Винград змодельований у вигляді голови однорога (52,115).

У дульній частині голчатим карбуванням зображене число «25».
Дельфіни відлиті у вигляді однорогів. На зрізі лівої цапфи вирізьблена вага 

гармати «11 ПУ З Ф», на зрізі правої -  рік литва «1790 ГОДА».
У донній частині розміщено рельєфний державний герб -  двоголовий орел з 

написом «ОБЩЕЙ ДУМЬІ ГОРОДА КИЕВА»245. Усередині герба знаходиться 
зображення архангела Михаїла з мечем та щитом у руці246. На базовому кільці ще раз 
вирізьблена вага «11 П З Ф».

Таріль прикрашена різьбленим рослинним орнаментом.
Воєнно-історичний музей артилерії, інженерних військ і військ зв’язку (Санкт- 

Петербург) (Інв. № 10/65)247.

44. Чавунна корабельна гармата на вертлюзі, з виймальною 
зарядною камерою, 2-фунтова248.

Луганський чавуноливарний завод, 1795-1800 роки249.
Діаметр каналу ствола 64 мм.
Довжина ствола з рамою 890 мм.
Довжина дульної частини 432 мм.
Довжина донної частини 230 мм.
Довжина рами 228 мм.
Довжина правила 320 мм.
Вага 42,5 кг.

Ствол поділений на дві частини: дульну й донну. Дуло складається з дульного 
астрагала, дульної шиї та верхівки дула. Остання, своєю чергою, формується з дульного 
кільця, дульного обідка й дульного потовщення корабельного типу «тюльпан».

У каналі ствола залишилися ливарні шви.
Дульна частина візуально відділяється від донної високим астрагалом.
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Біля початку донного кільця приварені чопи з вертлюгою для встановлення ствола 
в обійму гарматної підставки. Вертлюга викувана з пласкої залізної штаби завширшки 
37 мм, вигнута в дворогу дугу з чоповими обіймами на верхніх кінцівках. Обійма 
вертлюги (фіксуюче кільце) гранчастої форми.

Широке донне кільце відлите у формі конуса.
Зріз донного кільця має заглиблення для встановлення кільця ущільнювача 

зарядної камери конусного типу.
Разом з донною частиною відлита рама, призначена для розміщення виймальної 

зарядної камери й запирання її клином. Дно рами відсутнє, залишилися тільки пази 
його кріплення в бокових стінках рами. До задньої стінки рами приварене довге 
правило, призначене для керування гарматою.

Правило складається з бази, шиї та шишки у форми кулі.
У донній частині різьблена композиція у вигляді двох півкруглих скоб з крапками 

й цифрами «XXX» (52,158).
Воєнно-історичний музей артилерії, інженерних військ і військ зв’язку (Санкт- 

Петербург) (Інв. № 10/174)250.

45. Чавунна корабельна гармата на вертлюзі, з виймальною 
зарядною камерою, 2-фунтова251.

Луганський чавуноливарний завод, 1795-1800 роки252.
Діаметр каналу ствола 64 мм.
Довжина ствола з рамою 880 мм.
Довжина дульної частини 430 мм.
Довжина донної частини 226 мм.
Довжина рами 224 мм.
Вага 41 кг.

Ствол за своєю архітектонікою ідентичний зразку гармати Луганського чавуно
ливарного заводу (див. позицію № 44).

Будь-які оздоблення чи технічні написи відсутні.
Задня стінка рами й правило відламані (52, 158). Воєнно-історичний музей 

артилерії, інженерних військ і військ зв’язку (Санкт-Петербург) (Інв. № 10/175)253.

46. Чавунна корабельна гармата на вертлюзі, з виймальною 
зарядною камерою, 2-фунтова254.

Луганський чавуноливарний завод, 1795-1800 роки255.
Діаметр каналу ствола 64 мм.
Довжина ствола з рамою 710 мм.
Довжина дульної частини 339 мм.
Довжина донної частини 180 мм.
Довжина рами 191 мм.
Вага 53 кг.
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Ствол за своєю архітектонікою ідентичний зразкам гармат Луганського чавуно
ливарного заводу (див. позиції № 44, 45).

Будь-які оздоблення чи технічні написи відсутні.
Задня стінка рами і правило відламані (52,158-159).
Воєнно-історичний музей артилерії, інженерних військ і військ зв’язку (Санкт- 

Петербург) (Інв. № 10/176)256.

47. Чавунна корабельна гармата на вертлюзі, з виймальною за
рядною камерою, 2-фунтова257.

Луганський чавуноливарний завод, 1795-1800 роки258.
Діаметр каналу ствола 64 мм.
Довжина ствола з рамою 910 мм.
Довжина дульної частини 453 мм.
Довжина донної частини 248 мм.
Довжина рами 209 мм.
Вага 40 кг.

Ствол за своєю архітектонікою ідентичний зразкам гармат Луганського чавуно
ливарного заводу (див. позиції № 44, 45, 46).

Будь-які оздоблення чи технічні написи відсутні.
Правило відламане (52,159)
Воєнно-історичний музей артилерії, інженерних військ і військ зв’язку (Санкт- 

Петербург) (Інв. № 10/177)259.

48. Чавунна корабельна гармата на вертлюзі, з виймальною за
рядною камерою, 2-фунтова260.

Луганський чавуноливарний завод, 1795-1800 роки261.
Діаметр каналу ствола 64 мм.
Довжина ствола з рамою 990 мм.
Довжина дульної частини 470 мм.
Довжина донної частини 250 мм.
Довжина рами 270 мм.
Довжина правила 380 мм
Вага 57 кг.

Ствол за своєю архітектонікою ідентичний зразку гармати Луганського чавуно
ливарного заводу (див. позицію № 44).

Воєнно-історичний музей артилерії, інженерних військ і військ зв’язку (Санкт- 
Петербург) (Інв. № 10/178)262.
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КОМЕНТАРІ

1 Назвемо ці гармати «підозрілими в українстві» й зробимо тут їх короткий опис.
1 .  Ч а в у н н и й  ф а л ь к о н е т  м а л и й  ( с а л ю т н и й ? ) ,  ’А - ф у н т о в и й .

Кам’янець на Поділлі (?), кінець XVIII століття.
Діаметр каналу ствола 25 мм.
Загальна довжина ствола у теперішньому стані 480 мм.
Вага 12,5 кг.
Дульне потовщення типу «тюльпан». У середній частині ствола чопи (права 

відбита). Знизу ствола відлиті літери «HF». Частина винграду відбита.
Ствол знайдений у м. Василькові. Переданий до Артилерійського музею Санкт- 

Петербурга 1890 року (52, 5 4 ) .

Воєнно-історичний музей артилерії, інженерних військ і військ зв’язку (Санкт- 
Петербург) (Інв. № 10/30).

Гармата могла бути відлита у королівській людвисарні Кам’янця на Поділлі, що 
на той час єдина «дбала» про забезпечення прикордонних українських фортець. 
Кам’янецький арсенал не зберігав гармат такого малого калібру. Мізерний калібр і 
дволітерна монограма (явно зашифровані ініціали) свідчать про замовлення ствола 
певною особою, яка, вочевидь, служила на кордоні Речі Посполитої з Росією наприкінці 
XVIII століття.

Подібна чавунна гармата (діаметр каналу ствола 30 мм, загальна довжина ствола 
610 мм, вага 25,5 кг) з монограмою «HF» потрапила до Артилерійського музею із 
воєнно-морського складу м. Кронштадта 1929 року. На донній частині вибито «VIII». 
Запал у раковині. (Інв. № 10/30) (52, 5 4 ) .

2 .  Ч а в у н н и й  ф а л ь к о н е т  м а л и й , 'А - ф у н т о в и й .

Київ (?), кінець XVIII століття.
Діаметр каналу ствола 25 мм.
Загальна довжина ствола 800 мм.
Вага 41 кг.
Дульне потовщення типу «тюльпан». У чоповій частині чопи і дельфіни (лівий 

відбитий). На донній частині відлито «ILEI». Запал у раковині.
Воєнно-історичний музей артилерії, інженерних військ і військ зв’язку (Санкт- 

Петербург) (Інв. № 10/27)
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Ствол знайдений 1811 року на Подолі у Києві. У 1836 році гармату придбав 
купець С. Тєрєхов і згодом подарував її імператору. Можливо гармата київського 
виробництва. Ствол зберігався у Київському арсеналі, потім -  у київському 
Артилерійському складі, звідки 1879 року потрапив до Артилерійського музею (52, 
54-55). Ідентична гармата зберігалася у київському Артилерійському складі ще на 
початку XX століття (76, 84).

3. Бронзова полкова гармата, 3-фунтова.
Київ (?), 1785 рік.
Діаметр каналу ствола 76 мм.
Загальна довжина ствола 1430 мм.
Вага 251 кг.
Дульне потовщення типу «тюльпан», з мушкою. У дульній частині - державний 

герб Російської імперії двоголовий орел. У чоповій частині ствола -  чопи й дельфіни, 
змодельовані у вигляді грифів. Перед дельфінами відлита дата виготовлення гармати 
«1785». На зрізі лівої чопи й попід дельфінами вирізьблено вагу ствола: «15 пу 13 ф». 
У донній частині в овальній рамці -  вензель імператриці Катерини II.

Воєнно-історичний музею артилерії, інженерних військ і військ зв’язку (Санкт- 
Петербург) (Інв. № 10/81).

Ствол зберігався в Київському арсеналі, згодом -  на київському Артилерійському 
складі, звідки 1907 року потрапив до Артилерійського музею (52,110, 87, 45).

4. У форті мексиканського міста Кампече серед десятків інших іспанських, 
португальських та англійських стволів нам вдалося віднайти дуже пошкоджену 
1,5-фунтову гармату, що за архітектонікою та технічними параметрами (насамперед 
пропорціями частин ствола) відповідає стилю гарматного лиття львівських 
людвисарів 1520-1530-х років. Гармату тепер виставлено на історичному бастіоні, 
відомому під назвою Fuerza de Bonete, який упродовж XVIII століття вико
ристовувався як гарнізонна казарма, а згодом -  як секретна в’язниця. Інша подібна 
гармата, але калібром 2 фунти, з октагональною казенної частиною й дульним 
потовщенням у формі келиха, знаходиться біля залишків португальського форту на
о. Флорес (Індонезія).

Початок географічної мандрівки цих стволів, вочевидь, сягає XVII -  початку 
XVIII століття, коли Річ Посполита вела низку війн зі Швецією. Під час воєнного 
конфлікту 1701-1707 років (участь Польщі в Північній війні) король Карл XII доручив 
генералу Магнусу Стенбоку сформувати спеціальну транспортну групу, що мала 
реквізовувати та переправляти до Швеції трофеї й награбоване майно. Серед книг, 
документів, мистецьких творів і воєнного спорядження були й гарматні стволи. 
Скажімо, з Варшави зникло не лише чимало готових гармат, а й всі запаси виробничих 
матеріалів. З краківської людвисарні також вилучено знаряддя, моделі, інструменти й
34 гармати. Загалом шведи вивезли з Речі Посполитої близько 300 орнаментованих 
гармат різного калібру, інші стволи -  знищили або пошкодили. Ця королівська 
мародерська акція торкнулася й українських земель. Уважається, що після 
пограбування Львова шведською армією у вересні 1704 року інтервенти конфіскували 
близько 120 артилерійських стволів (зокрема й гаківничих), частину гармат підірвали 
на околиці міста в Збоїськах, а решту пошкодили або заклепали запалювальні отвори
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чопами (63, 108). Згідно з «Могилевською хронікою» Трохима Сури та Михайла 
Трубницького, шведський король наказав підірвати одинадцять гармат великого 
калібру, бо через брак коней їх не можна було вивезти, але двадцять чотири стволи на 
прохання короля Станіслава Лещинського залишили неушкодженими.

Після поразки під Полтавою й смерті Карла XII Швеція зазнала фінансових 
труднощів, спричинених великими витратами на воєнні кампанії короля. Було вирішено 
коштовні (з воєнного та фінансового погляду) трофейні гармати частково перелити на 
метал для монет, частково -  продати на публічних торгах. Наприклад, частину 
трофейних гармат придбали португальські купці для охорони своїх заморських колоній. 
Відомо, що впродовж XVII-XVIII століть Португалія відчувала хронічну нестачу 
артилерії, що ставило під загрозу її заморські володіння. У 1620-х і 1630-х роках 
Коронна рада в Лісабоні постійно нагадувала віце-королю Індії про те, що країна не 
може постачати в колонії достатню кількість гармат. Рада наполегливо рекомендувала 
правителю розвивати місцеву промисловість. Основна частина артилерії, що 
потрапляла до португальських колоній, насправді відливалась у Макао з використання 
праці китайських робітників. Коли 1640 року відносини між Португалією та Іспанією 
погіршились, вона була змушена звернутися за гарматами та амуніцією до свого 
споконвічного ворога -  Голландії. Коли в 1656 році розпочалася війна між Португалією 
та Голландією, Португалія почала ввозити артилерію з Гамбурга. Згодом країна 
імпортувала гармати прямо зі Швеції (113, ЗО). Можливо, така ж доля спіткала й 
художні гарматні відливи, виготовлені львівськими людвисарями у першій половині
XVI століття.

Наголошуємо ще раз: ми не можемо стверджувати напевно українське 
походження описаних вище гарматних стволів через труднощі з атрибуцією та через 
вкрай незадовільний стан збереження зразків, особливо гармати з о. Флорес. Але 
візуальний огляд та обміри свідчать про їх «українство».

2 Ураховуючи загальну вагу (близько 11000 кг) і вартість (3435 червоних злотих і 
7 тинфів, беручи співвідношення червоного злотого до польського злотого як 1:18)
37 вивезених львівських гармат, а також тогочасну ціну на гарматну бронзу, складається 
враження, що львів’яни продали князю Радзивіллу гармати як простий металобрухт, 
придатний лише до переплавлення. Жодної додаткової вартості гармат, що визначала
б їх історичну та художню цінність, продавцями встановлено не було.

3 Цей грандіозний грабунок був організований у відповідь на участь князя Домініка 
Радзивілла у наполеонівській кампанії на посаді полковника польських військ.

4 Ризький мирний договір, підписаний у Ризі 18 березня 1921 року представниками 
РСФРР і УСРР, з одного боку, та Польщі -  з другого, формально закінчив польсько- 
радянський збройний конфлікт 1919-1920 років, санкціонував поділ українських і 
білоруських земель між Польщею і Радянською Росією та фактично анулював 
Варшавський договір 1920 року. Він був результатом переговорів, які велися спершу 
(серпень 1920 року) у Мінську, а згодом (з 21 вересня 1920) у Ризі. Польську делегацію 
очолював Я. Домбський, радянську -  К. Данішевський (Мінськ) і А. Иоффе (Рига);
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УСРР репрезентував спершу Д. Мануїльський, а потім Ю. Коцюбинський і Е.Квірінг. 
Польсько-радянським переговорам безуспішно намагалися протидіяти посол УНР у 
Латвії В. Кедровський, представник уряду УНР С. Шелухин та делегація ЗУНР під 
проводом К. Левицького. У результаті переговорів 12 жовтня 1920 року був підписаний 
прелімінар мирного договору та досягнуто порозуміння в справі перемир’я, яке 
вступило в силу 18 жовтня 1920 року.

Договір складався з 26 статей і включав низку додаткових протоколів та умов, які 
регулювали різні економіко-правові питання. Він уточнював державний кордон між 
Росією, Білоруссю й Україною, з одного боку, і Польщею -  з другого, який залишав за 
Польщею приблизно 180 000 км2 на схід від Лінії Керзона. Обидві сторони визнавали 
незалежність України та Білорусі «згідно з принципом самовизначення народів» і 
зобов’язувалися поважати суверенні права й не втручатись у внутрішні справи другої 
сторони, а особливо не дозволяти створювати на своїй території організації, які 
«присвоюють собі ролю уряду другої сторони або частини її території». РСФРР і УСРР 
забезпечували за поляками на своїй території повну релігійну й культурну свободу, а 
Польща гарантувала ті самі права своїм меншинам російської, української та 
білоруської національності.

Ризький мир формально набрав чинності після обміну ратифікаційними до
кументами в Мінську 30 квітня 1921 року і діяв до 17 вересня 1939 року, коли його 
односторонньо анулював радянський уряд у зв’язку з окупацією Червоною армією 
Західної України та Західної Білорусі.

Першочерговим завданням, яке постало перед учасниками договору, була його 
практична реалізація: обмін військовополоненими, інтернованими, біженцями, по
долання тяжких наслідків війни, реевакуація державного майна, виплата репарацій, 
повернення культурних цінностей. Ці питання регулювалися 26 статтями Ризького 
мирного договору.

Стаття XI регулювала питання повернення культурних цінностей.
1. РСФРР та УСРР зобов’язувалася повернути Польщі предмети, вивезені в Росію 

чи Україну від 1 січня 1772 року: а) будь-які військові трофеї -  прапори, штандарти, 
військові знаки, зброю, полкові регалії, а також трофеї, узяті, починаючи з 1792 року, 
у польського народу під час його боротьби проти царської Росії за свою не
залежність. Не підлягали поверненню лише трофеї російсько-українсько-польської 
війни 1918-1921 років; б) бібліотеки, книжкові, археологічні й архівні зібрання, твори 
мистецтва, предмети старовини, а також колекції та предмети, що мали історичну, 
національну, художню, археологічну, наукову та культурну цінність. Зібрання та 
предмети мали бути повернені незалежно від того, за яких обставин і за якими наказами 
тодішніх властей вони були вивезені, а також незалежно від того, яким юридичним чи 
фізичним установам вони належали.

2. Вимоги про повернення культурних цінностей польського народу не по
ширювалися: а) на предмети, вивезені зі східних від кордону з Польщею територій, 
якщо доведено їх належність до української духовної культури і якщо вони потрапили 
свого часу на територію Польщі не шляхом добровільним чи успадкування; б) на 
предмети, що потрапили на територію Росії чи України добровільним шляхом чи 
успадкування або були вивезені в Україну їх законними власниками.
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3. Якщо в Польщі були знайдені колекції чи предмети, зазначені в пунктах 1, 2, 
вивезені з Росії й України за цей період часу, то вони підлягали поверненню. Тому УСРР 
та РСФРР зобов’язувалися: 1. Передати Польщі вивезені з її території, починаючи від 
1 січня 1772 до 1918 року в часи російського правління на польських землях, що 
входили до складу Польської республіки, архівні матеріали, справи, документи, 
реєстри, мапи, плани, креслення законодавчих закладів, центральних, обласних і 
місцевих органів усіх міністерств, відомств та управлінь, а також самоврядувань, 
громадських і публічних закладів, оскільки вони належали сучасній Польській 
Республіці, а фактично знаходилися на території Росії та України. Поверненню 
підлягали також вищезазначені предмети, які не могли бути розділені через 
територіальну належність. 2. Параграф 5 не поширювався на архіви, регістратури й т. 
п., що стосувалися боротьби після 1876 року колишніх царських властей з 
революційним рухом в Польщі, до спеціального договору між обома сторонами про їх 
повернення; на предмети, що становили військово-секретні матеріали після 1870 року.
3. Договірні сторони погоджувались, що систематизовані, науково опрацьовані, 
завершено цілі колекції, які буди основою скарбниць світового культурного значення, 
не підлягали руйнуванню. Якщо повернення якогось предмета порушувало б цілісність 
колекції, то за погодженням сторін він міг залишитися на місці, за умови отримання 
еквівалента цього предмета, рівного за науковим чи художнім значенням. 4. Російська 
та українська сторони зобов’язувалися реевакуювати в Польщу евакуйовані в Росію чи 
Україну примусово або добровільно з території Польської Республіки, починаючи з
1 серпня 1914 року по 1 жовтня 1915 року, усі предмети, що належали державним 
органам, громадським установам, юридичним і фізичним особам. 5. Кожна зі сторін 
зобов’язувалася видати іншій культурні чи художні цінності, принесені в дар чи 
успадковані до 7 листопада 1917 року громадянами або закладами іншої сторони, своїй 
державі чи її громадським, науковим, художнім установам, якщо цей акт здійснено в 
межах правового поля даної країни. Якщо в Польщі знайшлися б предмети, перелічені 
у вищезгаданих пунктах, що були на території в кордонах Росії та України, то Польща 
на тих самих засадах зобов’язувалася передати їх Росії та Україні. Ризький договір 
передбачав створення на паритетній основі спеціальної змішаної комісії, що мала 
складатись з трьох представників і необхідної кількості експертів від кожної зі сторін 
з місцем перебування в Москві.

Таким чином, стаття XI Ризького мирного договору створювала законодавче та 
правове поле діяльності, формувала певну спрямованість, установлювала рамки роботи 
сторін. Ставлення обох сторін до своїх вимог було різним. Польська Республіка 
вимагала повернення культурних цінностей. Російська-українська ж сторона об
стоювала позиції повернення, але й збереження того, що знаходилось на радянських 
територіях. У цьому виявлялися принципові розбіжності обох сторін. Слід зазначити, 
що принцип складання договору та питання повернення культурних цінностей, 
запропоновані польською стороною, від дзеркалювали Версальську систему договорів, 
що передбачала лише часткове вирішення питань повернення культурних цінностей.

Отже, стаття XI була компромісним варіантом у вирішенні питання повернення 
культурних цінностей між обома сторонами. Вона визначала повернення лише 
частки предметів, найголовніше було попереду -  предметне, практичне обговорення
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та виконання статей договору. Саме на пошук і таке обговорення покладалася Польська 
Республіка в майбутніх дискусіях з РСФРР та УСРР.

За підсумками роботи комісії до Польщі з російських музейних колекцій було 
повернуто певну кількість «польських» історичних гармат, серед яких були зразки 
українського (львівського) походження XVI-XVIII століть (щодо кожного зразка є 
відомості в нашому каталозі). Київський губернський комітет охорони пам’яток 
старовини та мистецтва повідомив лише про наявність і збереження польських гармат
XVII століття, вивезених після 1772 року, й просив про «залишення кількох дублетів 
гармат для київських музеїв як зразків польського зброярства». Поляки не запе
речували, за умови повернення тих гармат, які вони вимагали. Остаточно спеціальна 
змішана комісія завершила свою роботу 18 квітня 1934 року після підписання 
останнього протоколу про виконання пунктів Генеральної угоди.

Отже, Ризький мирний договір, підписаний 18 березня 1921 року між Польською 
Республікою й РСФРР та УСРР, ознаменував завершення радянсько-польської війни. 
Умови, що висувалися та закріплювалися договором, вочевидь, не враховували позиції 
УСРР: Радянська Росія та Польща відновлювали історичний поділ українських земель, 
Україна ж мала пристосовуватися до тих умов, що були їй нав’язані попри 
дипломатичну та політичну активність Комісаріата Закордонних Справ УСРР. Україн
ська експертна група, що реалізовувала умови договору щодо передачі культурних 
цінностей, складалася з української наукової еліти, яка діяла майже самостійно, 
незалежно від російського центру. Ця автономність виявилася й у зустрічних вимогах 
УСРР щодо повернення українських історико-культурних цінностей з Польщі. 
Ініціативність та ентузіазм таких людей, як Д. Щербаківський, М. Макаренко, Ф. Шміт, 
Д. Багалій, Ф. Ернст та інших, була основою для відновлення процесу реституції, яка 
так і не відбулася (29).

Питання реституції українських культурних цінностей начебто набрало актуаль
ності з отриманням незалежності Україною, але з місця не зрушилося дотепер. Цю 
проблему стали активно висвітлювати в сучасній історіографії, аналізуючи при цьому 
політику УНР, держави Павла Скоропадського, Директорії й частково УСРР. Вивчення 
аспекту міжнародних відносин сприймається переважно крізь призму взаємин України 
та Росії й майже не висвітлюється у відносинах з Польською Республікою. У віт
чизняній історіографії питання повернення культурної спадщини в україно-польських 
відносинах частково розглядалось у працях М. П. Гетьманчука, Д. Є. Скляренка, І. 
Завади. Цінність даних праць полягає передусім у залученні іноземної літератури, що 
є малодоступною українським науковцям (ЗО, 43, 100). У одній з останніх тематичних 
розвідок за авторством Д. І. Гетьмана розглянуто питання реституції культурних 
цінностей, передбачених Ризьким мирним договором 1921 року. Автор аналізує 
польсько-українські відносини щодо реалізації умов Ризької угоди та їх вплив на 
подальший процес повернення історико-культурних цінностей з РСФРР в Україну (29). 
Однак питання реституції не стали предметом усебічного й спеціального дослідження.

Наш каталог -  це ще одне наочне свідчення того, наскільки важливим є питання 
повернення в Україну культурних цінностей, до яких, безперечно, слід віднести й 
декоровані історичні гармати. Ми свідомо не торкалися в нашій розвідці цього доволі 
специфічного та занадто політизованого питання, оскільки не маємо достатнього
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фахового досвіду, але одним із завдань нашої роботи є створення певного наукового 
підґрунтя для теоретично можливого процесу реституції, який, вочевидь, вимагає 
політичної волі та чіткої й послідовної державної політики.

5 Впродовж всього XVIII століття стосунки російської влади і старожитностей, гармат 
зокрема, розгортались насамперед в сфері зовнішньої політики. В правління Петра І 
держава активно розпочала освоювати царину старожитностей, проте ці дії 
підпорядковувалися в основному одній меті -  популяризації в Європі ідеї могутності 
Російської імперії та утвердження імператорської влади Петра І, тоді як в середині 
суспільства старожитності поставали швидше в якості розваги (61,110,111). Відповідну 
диспозицію підтверджує й система державних заходів, спрямованих на збереження 
старожитностей перш за все певного ґатунку, до яких відносились й історичні 
декоровані трофейні гармати. Історичні гармати перетворювались на історичний 
матеріал, що підтверджував імперські концепції російської історії (джерело політичних 
доказів), або ж ними цікавились в якості розваги, «курйоза». Власне, від рівня 
розважальності того чи іншого зразка залежало чи буде він збережений. Саме так, 
скажімо, сталося з опішнянською гарматою Якова Корицького 1714 року, знайденою у 
Липецьку.

Для того, щоб викликати зацікавлення, потрапити до розряду речей для розваги 
і тим самим забезпечити собі прийнятний режим зберігання, гарматний зразок повинен 
був мати достатньо екзотичний зовнішній вигляд, а не історичний зміст. Звертає на 
себе увагу той факт, що ранні фальсифікатори давніх гармат орієнтувалися на 
«раритетність», тому підробляли не зміст (точну епіграфіку, маркування, гмерки, 
підписи), а зовнішні ознаки давнини.

Отже історичні гармати зайняли свою специфічну нішу в системі міжнародної 
аргументації. Однак на державному рівні привертає увагу суперечливість системи 
заходів внутрішньої політики щодо зразків артилерійського озброєння: з одного боку 
посилення інтересу до них, заходи з їх збирання і систематизації, а з іншого -  недогляд, 
недбалість, незавершеність реформ, що в кінцевому результаті обернулося загибеллю 
великої кількості цікавих історичних зразків. Час від часу давні гармати губилися під 
переїздів й за потребою відправлялися на переплавлення задля коштовної бронзи. 
Знищені зразки замінювалися новими, які наочно свідчили про нещодавні перемоги 
імперії, а отже були більш зрозумілими для сучасників.

6 Політехнічні виставки були доволі вдалою формою міждисциплінарного діяння й 
забезпечували взаємодію суспільної свідомості з останніми досягненнями 
гуманітарних, природничих і технічних знань.

7 У XVIII столітті в Росії нараховувалось 7 арсеналів, до середини XIX століття -  18, 
після чого відбулося їхнє злиття, у результаті якого залишилось всього 3 місцевих 
арсенали -  Санкт-Петербурзький, Брянський та Київський, і три окружних -  Вар
шавський, Тіфліський та Хабаровський. Саме тому з середини XIX століття вся 
артилерія, що знаходилася в Україні і в її околицях, почала накопичуватися у Києві, 
звідки згодом потрапила до Санкт-Петербурзького Артилерійського музею.
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8 У класифікації гарматних стволів, здійсненій Н. Є. Бранденбургом, є один загальний 
недолік: у каталожній частині в назві гармати відсутні відомості, до якого зразка вона 
належить. Походження гармати обмежується вказівкою часу правління тієї чи іншої 
особи й датою виготовлення. Не відомо, чому автор відмовився від точнішого 
визначення, адже, зважаючи на обширні історичні довідки, інформацією він володів. 
Можливо, просто дотримувався загальноприйнятої на той час формули. Але відсутність 
точного визначення гарматного стволу принижує роль самої пам’ятки. Адже саме 
існування тієї чи іншої гармати є підтвердженням, а іноді навіть джерелом тих свідчень, 
які потрапляють до довідників з історії розвитку артилерії.

9 Стволи з Краснодарського історико-археологічного музею і Артилерійського музею 
Санкт-Петербурга мають діаметр каналу ствола біля дульного зрізу 76 мм, 80 мм та
85 мм, що, теоретично, має відповідати калібрам 3,5,4 і 5 фунтів. Але ми легко можемо 
зарахувати усі ці гармати до 3-фунтової артилерії, оскільки інтенсивне використання 
стволів протягом десятиліть призвело до так званого розпалу каналів, збільшивши 
їхній діаметр. До того ж, згідно рапорта начальника козацької артилерії Ф. Бакира 
військовому судді Антону Головатому від 7 червня 1789 року, у його віданні 
знаходились 21 мідна 3-фунтова гармата, 10 чавунних, 6 стволів 1,5-фунтових,
22 стволи 18-фунтових і 3 стволи 20-фунтових (111, 113). Як бачимо, гетьманські 
гармати були зараховані до 3-фунтових.

10 Для укріплення нових кордонів імперії в 1792 році на лівому березі Дністра в рамках 
створення Дністровської лінії було засновано фортецю Серединну. Поряд із земляними 
фортифікаціями розбудовувалося містечко Тирасполь. До 1795 року Тирасполь був 
центром новоприєднаної так званої Очаківської області, а з 1806 року став повітовим 
містом Херсонської губернії. З приєднанням Бессарабії 1812 року й формальним 
знищенням її статусу автономії в 1828 році, воєнне значення міста зменшується. У 
1835 році Тираспольську фортецю ліквідовано, а доволі значний артилерійський парк 
поступово розпорошено між найближчими українськими арсеналами.

11 Armature Milanesi by Bondioli Miriam. -  Milan, 1965. -  30 p.; Armi e armature (Cataloghi 
del Museo Poldi Pezzoli), by Museo Poldi Pezzoli. -  1980.; Armi e Armature del Museo 
Nazionale di Ravenna: Guide Alla Lettura by Lionello G. Boccia. -  1996.; Armoury of the 
Doges Palace in Venice, by Umberto Franzoi. -  Venezia, 1966.; Armoury of Windsor Castle; 
European Section, The by Guy Francis Laking Bradbury, 1904; Arms and Armor (in the 
Cleveland Museum of Art) by Stephen Fliegel. -  1998.; Lionello Giorgio Boccia, Francesco 
Rossi, Marco Morin Armi e Armature Lombarde, 1979.; Blackmore Howard L., Armouries 
of the Tower of London Vol 1: Ordnance. -  London, 1976.; Catalogue of European Armour 
at the Fitzwilliam Museum. Woodbridge: Boydell & Brewer, 2001; Die Innsbrucker Plat- 
tnerkunst Katalog: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum; Innsbruck Kunstausstellung. -  
1954. -  vom 26, Juni bis 30.; Die Rustkammem Kunsthistorisches Museum Sammlungen 
Schloss Ambras. -  Wien, 1981.; Die Waffensammlung: Historisches Museum Basel by Wolf
gang Schneewind. -  Basel, 1958.; Guida Ufficiale della Reale Armeria di Torino: Compilata 
per cura della Direzione. -  Torino, 1923.; Heinrich Muller, Das Berliner Zeughaus: Vom Ar
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senal zum Museum, Berlin. -  1994.; Kaestlin, J. P. Catalogue of the Museum of Artillery 
in the Rotunda at Woolwich, vol. 2.; L’ameria del Palazzo Ducale a Venezia by U. Franzoi, 
1990.; Le armature di S.Maria delle Grazie di Curtatone di Mantova e Parmatura lombarda 
del ‘400. by Lionello G. Boccia, 1982.; L’Armeria Reale di Torino edited by Franco Mazzini; 
Includes text by Claudio Bertolotto, Marisa Cartesegna, Michela di Macco, Giorgio Dondi, 
Franco Mazzini, Raffaele Natta Soleri, Giovanni Romano, and Carlenrica Spantigati, 1982.; 
L’oploteca Nel Museo Nazionale di Ravenna: Tre Secoli di Armi Antiche by Lionello G. Boc
cia. -  Ravenna, 1989.; Metropolitan Museum of Art: Catalogue of a Loan Exhibition of Arms 
and Armor. New York: Metropolitan Museum of Art. -1911; Miller, Yuri. (ed.). Russian Arms 
and Armour: The Armoury of the Moscow Kremlin: The Historical Museum, Moscow. Intro
duction by Alexander Sedov and Mikhail Portnov, notes on plates by Yelena Tikhomirova and 
Tatyana Martynova, Holly Smith translator, Vladimir Stukalov photographer, designed by 
Vladimir Smolkov. -  Leningrad, 1982.; Museo Poldi Pezzoli. Armeria. I edited by Carlo 
Pirovano (Musei e Gallerie di Milano / Museums and Galleries of Milan). -  Milan, 1985.; 
Museo Provincial de Alava Armeria Vitoria in Spanish, 196.; Official Catalogue of the Museum 
of Artillery in the Rotunda, Woolwich. London: Her Majesty’s Stationery Office, 1874; Offi
cial Catalogue of the Museum of Artillery in the Rotunda, Woolwich. London: Her Majesty’s 
Stationery Office, 1889; Official Catalogue of the Museum of Artillery in the Rotunda, Wool
wich. London: Her Majesty’s Stationery Office, 1906; Official Catalogue of the Museum of 
Artillery in the Rotunda, Woolwich. Woolwich: O.C. Press, 1934; Osterreichissche Floren- 
zhilfe Waffen: Kunsthistorisches Museum Wien Waffensammlung in der Neuen Burg by Bruno 
Thomas and Lionello G. Boccia. -  Wien, 1970.; Rome: National Military and Art Museum 
(alt. Tip. Tirenzi), 1968; Roth (R.) The Visser collection, arms of The Netherlands in the col
lection of H.L. Visser, Vol. 2: Ordnance, cannon, mortars, swivel-guns, muzzle- and breech
loaders., 1996.; Royal Armouries Museum. -  Leed, 32 p.; La Real Armeria de Madrid by 
Javier Cortes. -  Madrid, 1963.; Shiny Shapes: Arms and Armor from the Zeughaus of Graz 
Landesmuseum Joanneum (Editor). -  Wien, New York, 1999.; Skarby Broni XV-XVIII w., ze 
zbioryw lwowskiego Muzeum Historycznego. -  Lydz, 2005.; Spanish Arms and Armour being 
a Historical and Descriptive Account of the Royal Armoury of Madrid 991.; Wackemagel 
Rudolf H., Das Munchner Zeughaus (Aus dem Munchner Stadtmuseum). -  Munchner 1983.

12 Вивчення зовнішніх ознак пам’ятки не дає ще повного уявлення про неї. Необхідно 
з’ясувати її значення, мету створення та місце в історико-культурному контексті епохи. 
Д.Ліхачьов щодо письмових пам’яток означив цю проблему так: «недостатньо 
прочитати текст палеографічно, необхідно зрозуміти його зміст...» (65, 63). Проблема 
розуміння історичного артефакту постала ще в епоху романтизму. Новий поворот в 
герменевтичному вченні (герменевтика -  наука про розуміння) пов’язують з Ф. Шлайєр- 
махером. Якщо світ є потенційно складний, а його домінуючою ознакою є двознач
ність, таємничість, неосяжність, то для людини у відношеннях з цим світом складних 
речей і об’єктів більш властивим є стан тотального нерозуміння. Ф. Шлайєрмахер 
стверджував, що самозрозумілим є не розуміння, а нерозуміння і що саме «бажання і 
пошуки» розуміння є справжньою проблемою мистецтва тлумачення. Тому проблема 
розуміння завжди існує в суспільно-історичному житті людини. Універсальність 
проблеми розуміння поширилася й на світ старожитностей, зокрема, на збережені
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зразки матеріальної культури, зазвичай складні за своєю структурою, як от гармати. 
Причинами їх складності, знаковості, «чужості» окрім універсальних моментів (як то, 
полісемія, що є притаманною для людської дії, особливо для результатів духовних 
зусиль), є те, що вони віддалені від дослідника культорологічною, мовною, історичною 
і часовою дистанцією.

13 Каталог музею в Інсбруці -  на 106 сторінок 96 фото; каталог колекції зброї Коро
лівського музею в Мадриді -  на 142 сторінки 248 фото; каталог цейхгаузу в Граці 
ілюстрований найкращими фотографіями зброї, які ми бачили: 90% ілюстрацій і 10% 
тексту (коротка істория розвитку зброярської промисловості в регіоні); каталог зброярні 
у Мілані -  на 421 сторінку 591 фото; каталог цейхгаузу у Венеції -  на 108 сторінок 
72 фото. У той же час цікавий для дослідників каталог зразків артилерії у Туріні взагалі 
не ілюстрований, що знижує його інформативність.

14 Доволі часто трапляються випадки, коли з державних музеїв чи приватних колекцій 
викрадають шедеври мистецтва або ж відбувається торгівля підробками цих предметів. 
При розслідуванні згаданих випадків існуючими нині традиційними методами часом 
буває важко з’ясувати, чи належить викрадений предмет відповідній установі, чи ні.

Дослідник О. С. Романчук у своїх роботах пропонує проводити ідентифікацію 
предмета за ліцензованою ним методикою, заснованою на фотографуванні. Спочатку 
створюється банк даних предметів-оригіналів (стереофотограмметрична картотека). 
Під час перевірки знайденого чи сумнівного предмета виготовляють його стереопару 
в певному масштабі. На цій стереопарі вибирають щонайменше дві характерні точки 
й визначають віддаль між ними. Потім беруть стереофотограмметричну картку цього 
ж предмета з банку даних і за такими ж відповідними точками, що і у сумнівного 
предмета, визначають відстань між ними. Якщо під час порівняння результатів 
відхилення не перевищують точність виміру, то сумнівний предмет є оригіналом. В 
інших випадках він є підробкою. Вимірювання графічним методом сягають точності до 
1 мм, а під час вимірювання універсальними фотограмметричними приладами точність 
становить 0,01 мм. (94, 95, 96).

15 Менш за все ми бажали б тут когось критикувати й шукати помилки, адже й самі 
маємо багаторічний досвід борсання в морі фактів з питань історії артилерії без 
ретельно оформленого термінологічного підгрунтя. Однак на довільно обраному 
прикладі монографії І. С. Стороженка, присвяченій воєнному мистецтву «україн
ського народу» часів війн Богдана Хмельницького, вирішили проілюструвати, до яких 
умовиводів може призвести відсутність розуміння максимально чітких технічних 
параметрів гармат. Автор доволі вільно користується лаконічною типологією 
артилерії, залучаючи до одного типу навіть гармати різних видів та поділяючи весь 
парк гармат лише на легкі та важкі. Приміром, під визначення фальконету в автора 
підпадають і невеликі бортові гармати на вертлюгах, якими озброювали козацькі 
чайки (залізні або чавунні), і класичні 3-фунтові (діаметр каналу ствола близько 70 мм) 
бронзові польові гармати. Це призвело до неадекватних статистичних оцінок і 
миттєвої міфотворчості. Зрештою, за висновками автора виходить, що запорожці
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володіли арсеналом у 500 стволів 3-фунтових фальконетів, настільки універсальних 
за архітектонікою, що вони могли використовуватись і в морських, і в польових 
битвах! З такою небувалою кількістю гармат, призначених для польової атаки, 
козакам не довелося б випрошувати привілеїв: Варшава мала б здатися без бою. Ми 
вже не говоримо про казкову можливість виробництва такої кількості однотипної 
технологічної зброї в умовах Кошу!

І на тлі цього теоретизування автор жодним словом не обмовився щодо конструк
тивних особливостей і технічних характеристик згадуваних ним гармат, що, безумовно, 
висвітлило б багато нюансів їх бойового застосування. Адже бортовий кований 
фальконет 1-фунтового калібру на вертлюзі й 3-фунтова польова гармата за своїми 
бойовими характеристиками навіть віддалено не нагадують одне одного (102, 52-57).

Фальконети, які становили більшу частину артилерії Війська Запорозького 
низового, були гарматами ближнього бою й могли ефективно вражати супротивника 
на відстані до 20 метрів. Скажімо, у російській армії фальконети являли собою легку 
фортечну артилерію. У піхотних і кавалерійських з’єднаннях з цих гармат скла
далася легка полкова артилерія, що використовувалася лише для відбиття ворожих 
атак, здебільшого на валах табору або у вагенбургах. Через малий калібр вогнем цих 
гармат не можна було маневрувати, і тому російське командування не надавало їм 
значення. Коли ж дослідники зараховують до артилерійського парку запорозьких 
козаків ці фальконети, складається абсолютно нереальна картина вогневого 
потенціалу війська.

У 1770 році військовий старшина Данило Третяк, який очолював запорозьку 
флотилію, у рапорті, поданому до Січового Коша, просив надіслати хоча б дві більші 
гармати, аби вражати супротивника здалеку, не підпускаючи до себе близько, «...бо без 
таких гармат нам вкрай скрутно; наявні ж у нас гармати дуже близько підпускають 
приступ ворожий» (5).

У багатьох випадках типологія, що застосовується авторами, заснована на 
польських таблицях типів гармат, доволі розроблених польськими вченими, зокрема 
К. Гурським. Вітчизняний історик В. О. Сидоренко здійснив спробу класифікувати 
артилерію війська Богдана Хмельницького за видами, засновуючись на письмових 
джерелах, підкріплюючи теоретичні висновки прикладами історичних гармат з музеїв 
України (99,111-113).

Занедбаність технічної термінології притаманна й мистецтвознавчим працям, 
присвяченим декорованим гарматним стволам. Тут ми споглядаємо ту саму не
узгодженість термінів і відсутність розшифрування. Скажімо, П. Жолтовський поділяє 
гарматний ствол на частини: запальну, середню, вилітну, задню, тильну, не пояснюючи 
нюанси різниці між ними. Астрагалом автор називає місце злучення частин ствола. 
Цапфи -  люфами. Не дуло, не жерло і не горло, а -  профільований кінець гармати. Хоча 
робота його присвячена гарматному декору, автор згадує лише художні елементи (з 
доволі обширною спеціальною термінологією), але не намагається накласти їх на 
елементи будови ствола, коментуючи це дійство термінами. У результаті за відсутності 
якісних макроілюстрацій ретельно виконаний опис художнього оформлення гармати 
доволі хаотично покриває її вкриту туманом архітектоніку з повною відсутністю 
технічних деталей (40,41).
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16 Під час складання термінологічного словника ми користовувалися розробками 
відомих західноєвропейських та американських істориків (132,158,160,161,162,165, 
171, 199, 204). З усього переліку слід відзначити праці Г. JI. Блекмора і Р. Рота, що 
відрізняються ретельністю і масштабністю підходу в питаннях термінології.

Доробок в області історичної артилерійської термінології радянської істо
ріографії та сучасних дослідників «ближнього зарубіжжя» представлений роботами 
М. М. Денисової, В. Кваснєвича, JI. К. Маковської, Б. Г. Трубнікова, Ю. В. Шокарєва 
(35, 53, 70, 107, 120).

Високий методологічний рівень притаманний роботам співробітника Санкт- 
Петербурзького Артилерійського музею JI. К. Маковської та професійного зброєзнавця, 
голови російської Асоціації істориків-зброєзнавців «Арсеналь» Ю. В. Шокарєва. У 
доволі обширному «Лексиконі» знаного польського зброєзнавця В. Кваснєвича забагато 
спірної інформації щодо технічних можливостей тих чи інших типів історичних гармат. 
Ретельний перелік старовинних локальних назв гармат не має відношення до їхньої 
класифікації за призначенням. Не створює цільної методики віднесення до того чи 
іншого типу гармат й подана автором класифікація за розмірами та довжиною ствола.

17Военно-исторический музей артиллерии, инженерньїх войск и войск связи (г. Санкт- 
Петербург); Государственньш историко-культурньїй музей-заповедник «Московский 
Кремль» (г. Москва); Ес-Суейра (відкрита експозиція), Марокко; Музей зброї 
«Арсенал», Копенгаген; Форт Голконда (відкрита експозиція), (Хейдарабад, Індія); Am
sterdam Maritime Museum (Морський музей Амстердама); Armemuseum (Музей Армії, 
Стокгольм); Askeri Miize ve Kultur Sitesi (Воєнний музей, Стамбул); Castel Sant‘Angelo 
(Національній воєнний музей у замку Сант-Анджело, Рим); Deniz Miizesi (Воєнно- 
морський музей, Стамбул); Heeresgeschichtliches Museum (Воєнно-історичний музей, 
Відень); L‘Armeria Reale di Torino (Королівська зброярська палата, Турин); 1‘Arsenale 
di Venezia (Арсенал у Венеції); Musee de l’armee (Музей Армії, Париж); Muzeum 
«Zamek Krolewski па Wawelu» (Музей «Королівський замок Вавель», Краків); Muzeum 
Wojska Polskiego w Warszawie (Музей Війська Польського у Варшаві); Museum der De
utsche Geschichte, Das Berliner Zeughaus (Музей німецької історії, Берлінський цейхгауз 
Берлін); Museum of Artillery in the Rotunda at Woolwich (Музей артилерії у Ротонді у 
Вулвичі, Лондон); Museu Militar (Воєнний музей, Ліссабон); National Museum of Arms 
and Armour, Tower of London (Зброярська палата лондонського Tayepa, Лондон); Real 
Armeria (Королівська зброярня, Мадрид).

Щодо повного списку світових воєнних музеїв, слід звернутися до роботи 
«Glossary of museums of arms and military history, Cph., 1960».

18 До таких адміністративних «акцій» належить, скажімо, масове переміщення істо
ричних гарматних стволів з центральних до провінційних музеїв у повоєнні роки. 
Завдяки цьому в Тульчині експонується чудова гармата, відлита в Любеку 1720 року, яка 
до Східного Поділля не має жодного стосунку. Музей «Козацькі могили» під Берес
течком поповнила львівська мортира 1550-х років, на наш погляд, фальсифікат XIX сто
ліття. Музей в Умані має кілька зразків англійських корабельних гармат, відлитих у 
приватній людвисарні Кінмана наприкінці XVIII століття. Одна з ним потрапила до
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музею Корсунь-Шевченківського в обмін на природознавчу експозицію і значиться 
тепер як «козацька гармата». Дві гармати XVIII століття з гербом графа І.Г. Чернишова 
в Путивльському краєзнавчому музеї відіграють роль «фортечних гармат XV століття».

19 Дещо з обраної нами тематики можна останнім часом відшукати в мережі Інтернет. 
Але тут йдеться лише про передачу розпорошеного знання без засобів для його 
систематичного розвитку. Поза сумнівом, Інтернет змінив уявлення про доступ до 
інформації, але доступ до справжнього знання залишається таким же тернистим. Адже 
інформація й знання не є синонімами. Вочевидь, не слід вбачати у «всесвітній 
павутині» нову форму енциклопедії, оскільки Інтернет не подає структурованого й 
упорядкованого критично опрацьованого знання. Відсутня система, складові якої мали
б відсилати одна до одної.

Особливість Інтернету полягає в тому, що він надає можливість не лише 
науковому дискурсу, а є місцем зворотного зв’язку та точки зору, отже, місцем 
безпосередності. А оскільки знання передбачає численні опосередкування, ми 
спробуємо перетворити «музей української артилерії» на передавальну ланку, за 
допомогою якої буде творитися нове знання й з’являтимуться нові висновки.

20 Як це не дивно виглядає, але зразки української артилерії саме в зарубіжних музеях 
дають змогу сформувати більш-менш чітку панораму гарматного відливництва на 
українських землях за часовими періодами та географічними регіонами. Комплекс 
зарубіжний є набагато репрезентативнішим, ніж той, що зберігається в українських 
музеях.

21 Належить до категорії ранніх короткоствольних бомбард типу «тюфенг». Термін 
«тюфенг», «туфак», або «дробовик», «тюфяк» (у російській термінологічній традиції), 
виник десь на Сході ще в довогнепальну епоху, був запозичений з давньо- 
східнотатарської та турецької мов (109) і спершу означав ручну зброю. Турецькими 
«туфаками»-мушкетами користувались у XVIII-XIX століттях уся Анатолія та Північна 
Африка. Конструкція ствола з розширеною дульною частиною, можливо, походить від 
вогнеметних сифонів, розробкою та вдосконаленням яких у Константинополі та Єгипті 
свого часу займалися численні алхіміки. На Заході термін «туфак», за винятком кількох 
країн Середземномор’я, не вживався, хоча конічна форма ствола в гарматному 
виробництві використовувалася.

Термін «тюфяк» не притаманний і українським документальним джерелам XIV-
XV століть. Тогочасна термінологія українських замкових арсеналів переважно 
загальнослов’янська (пушка, пищаль) або європейська (bombarda). Близькосхідних 
«тюфяків» (тюфенків) у письмових джерелах українського походження не знаходимо, 
що може свідчити про відсутність значного впливу східного шляху поширення 
артилерії на українських землях, на відміну, наприклад, від сусіднього Московського 
князівства, де наприкінці XIV століття східні «тюфяки», вочевидь, були основою 
вогнепального артилерійського арсеналу.

Літописи фіксують активне бойове використання тюфяків з 1382 року й упродовж 
усього наступного століття в Північно-Східній Русі. Від початку це були трофейні,
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даровані або ж імпортовані зі Сходу стволи. Із середини XV століття їх стали 
виготовляти в Москві. Збереглися свідчення про подібну гармату, відлиту майстром 
Ігнатієм у 1500 році. Дещо раніше майстром Яковом, відомим завдяки своїм особистим 
гмеркам 1483-1491 років, виготовлений тюфяк, що перебував на озброєнні Київського 
замку (57, 236).

Вочевидь, була тюфяком (дробовиком) московського походження й бронзова 
гармата завдовжки 6,5 п’яді та калібром «з куряче яйце» (боєзапас 40 залізних куль, 
облитих свинцем) з написом на стволі: «Иоань, Божіею милостію государь всея Руси» 
(11, 93), яка зберігалася в арсеналі Канівського замку першої половини XVI століття.

Зрештою, найбільший у світі «дробовик» (називаємо так гармату лише 
формально, з огляду на будову каналу ствола), розмір якого доведений до абсурду, 
відомий під назвою «Царь-пушка», також відлитий саме в Москві. «Царь-пушка» 
(загальна довжина ствола 5345 мм) з’явилася 1586 року в майстерні Андрія Чохова (до 
1917 року вважався Чеховим) за наказом царя Федора Іоановича. У XVIII -  на початку 
XX століття в усіх офіційних документах вона іменувалася саме дробовиком. Лише 
більшовики в 1930-х роках з пропагандистською метою підвищили її ранг до гармати. 
Увесь «секрет» гігантського ствола полягає в будові його каналу: на відстані 3190 мм 
він має форму конуса, початковий діаметр якого 900 мм, а кінцевий -  825 мм. Зарядна 
камера зі зворотною конусністю -  447 мм і 467 мм. Дно пласке. Класична бомбарда -  
тюфяк XV століття, тільки величезних розмірів, які виключали ведення будь-якого 
ефективного вогню.

У переважній більшості документальних свідчень тюфяки називають 
«дробовими», отже, стріляючими первісною картеччю -  камінням, «дробосічним 
залізом», або «шротом». Логічно припустити, що подібна зброя призначалась або для 
ураження ворога, який атакував укріплення, або для першого (і єдиного) залпу по 
супротивнику в польовому бою. Приміром, під час набігу Кантеміра-паші на Поділля 
(початок XVII століття) польські відділи під командуванням гетьмана Станіслава 
Конєцпольського застосовували в бою шмигівниці (варіант дробовика), які, за дещо 
пафосним свідченням очевидця, завдавали величезних втрат татарським військам: 
«smigownice nie male drogi w poganstwie czynily» (193, 254). Використовувалися ці 
гармати в світовій практиці й для придушення фортечного вогню. Для прикладу 
згадаємо дії стрільців з туфаків армії Бабура під час облоги індійської фортеці Баджаур, 
коли вони, «пробиваючи щити й доспіхи, вражали одного за одним ворожих воїнів», так 
що ті «не сміли голову висунути (з-за бруствера мурів)» (18, 28).

Канал ствола тюфяка мав конічну форму, пристосовану для віяльного розлітання 
дробу, а отже, калібр такої гармати не міг бути чітко виміряний і зафіксований в 
інвентарях. За даними описів, проаналізованих відомим російським дослідником А. 
Кирпичниковим, довжина ствола тюфяка коливалася від 400 до 1300 мм, а ширина -  від 
170 до 350 мм, що доводить цілковиту неусталеність технічних параметрів (56, 86). 
Повний різнобій! Тюфяки (дробовики) -  чи не найпростіша вогнепальна зброя малого 
калібру, яку могли виготовити в будь-яких умовах місцеві ковалі, що, своєю чергою, 
виключало хоча б якусь її систематизацію.

Отже, від початку свого існування легкі бомбарди, або тюфяки, вочевидь, 
призначалися для стрільби переважно по живій силі на відстані 100-150 метрів й
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відрізнялися короткими конічними стволами. Розміщення цієї дробової зброї в нижніх 
бійницях башт, особливо надбрамних, було найбільш доцільним для нейтралізації 
приступів і стріляння по супротивнику. Не випадково зразок «дробовика» з нашого 
каталогу був саме на озброєнні фортифікацій ханської столиці в Криму.

Але в процесі загального розвитку вогнепальної артилерії (зокрема в при
стосуванні її для оборонних битв) циліндрична система ствола впродовж XV століття 
витіснила конусну, що призвело до поступового зникнення тюфяків зі світового арти
лерійського арсеналу. Причини цього, вочевидь, крилися в зростаючій популярності 
довгоствольної артилерії, краще, ніж тюфяки, пристосованої для ведення прицільного 
вогню із закритих позицій.

22 Ствол, знайдений 1885 року у м. Старий Крим. До Артилерійського музею Санкт- 
Петербурга потрапив 1886 року (52, 173). Цікавим є те, що, крім згаданої нами 
бомбарди з Артилерійського музею Санкт-Петербурга, у краєзнавчому музеї міста 
Феодосії зберігається бронзова гармата, яку за технологічними параметрами також 
можна віднести до категорії первинних бомбард або тюфяків (ілюстрація №2). 
Довжина феодосійського ствола -  1055 мм, калібр на дульному зрізі -  155 мм. Донна 
частина має менший діаметр, аніж дульна. Ствол прикрашений візерунками й 
затертими східними написами в стилі сульс. У донній частині ствола знаходиться ряд 
характерних технологічних заглиблень, призначених для вгвинчування її в дульну 
частину. Гармата забезпечена кільцями для транспортування. Ствол знайдено під час 
археологічних розкопок 1966 року також у Старому Криму (Солхаті) -  древній ханській 
столиці. Петербурзький і феодосійський зразки не можуть бути випадковістю, і, на 
нашу думку, становлять беззаперечний доказ використання татарами вогнепальної 
артилерії власного чи італійського виробництва в другій половині XIV століття.

23 Відсутність чопів і таріль пласкої форми -  це дві деталі будови ствола, які вказують, 
що перед нами бомбарда ранніх часів розвитку вогнепальної артилерії. Величезні 
бомбарди, такі як гармати Мухаммеда II (лондонський Тауер, замок Румелі-Гісар), 
Монс Мег (Единбурзький замок), Шалена Грета (Гент, Бельгія), Малік-і-Майдан 
(Повелитель поля битви) (форт Біджапур, Індія) та інші древні «монстри» вимагали 
багато зусиль і клопоту під час установлення на позиції. Бомбарду розміщували на 
земляному насипу на дерев’яних опорах. Пласку таріль підпирали поперечним важким 
брусом, укріпленим кількома загаченими в землю бервеницями. За ними розміщували 
щит з повздовжніх колод, який також утримувався поперечним брусом і ще одним 
рядом бервениць. Така складна споруда мала утримати гармату під час пострілу й 
послабити віддачу.

Невеликі бомбарди, на зразок представленого у цій позиції каталогу тюфяка, 
могли кріпитися в повздовжньому заглибленні важкої колоди, припнутої ланцюгами 
до бервениць, забитих у землю. Іноді таку колоду могли навіть встановлювати на 
колісну платформу -  прообраз лафета, оскільки відбій короткоствольних бомбард був 
не критичним.

Бомбарди з пласкою таріллю, без чопів й з вищеописаним способом встановлення 
на позицію стрільби, хоча й були артилерійською візитівкою XV століття, але впевнено
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«перекочували» в наступне XVI століття, оскільки становили основу парку євразійської 
облогової артилерії. Приміром, достатньо поглянути на гравюру з книги «Білий король» 
(1514-1516 роки), на якій сучасник зобразив облогу Падуї, або на гравюри Альбрехта 
Дюрера (ілюстрація № З), щоб пересвідчитися: 90 % облогової артилерії становлять 
бомбарди, напівприкопані землею на позиціях або встановлені на платформах (50,103- 
104). Добре ілюструють цей факт також малюнки з «Арсенальної книги імператора 
Максиміліана І» («Zeugbuch Kaiser Maximilians»), виданої в Інсбруку близько 1502 року 
(ілюстрація № 4).

24 Гаківниця -  один з найбільш ранніх зразків вогнепальної зброї (відома з XIV століття), 
яка використовувалася насамперед для оборони фортифікацій. Сконструйована вона 
шляхом приєднання до ствола важкої рушниці гаку, спрямованого донизу під прямим 
кутом, що й дало назву цій зброї. Гак призначався для послаблення від дачі під час пострілу 
(його чіпляли за край муру, борт возу чи луку сідла), стабілізації зброї, а також полегшення 
маніпуляцій з важким стволом, до того ж, зарядженим порохом і кулею. Керування 
гаківницею відбувалося за допомогою зйомного дерев’яного правила (пізніше -  
незйомного прикладу) або металевого хвостовика, привареного до тильної сторони ствола. 
Вага гаківниці могла сягати 10 кг, а довжина 1500-1800 мм. Попервах постріли велися 
залізними кулями, згодом -  свинцевими, калібром 15-23 мм. Заряд підпалювався за 
допомогою розпеченого металевого прута чи вуглинки, але, починаючи з XVI століття, -  
за допомогою гнотового замка, забезпеченого пружиною для взводу та для спуска гачка. 
У польових умовах опорою для гаківниць слугували спеціальні станки. Такі гаківниці 
іменувалися козами. Важкі гаківниці калібром до 30 мм називалися подвійними.

З огляду на невелику довжину ствола (лише 735 мм) і калібр, львівська гаківниця 
могла обслуговуватись однією людиною й за своїми технічними параметрами більше 
схожа на так званий «кий залізний для стріляння». «Залізними киями» називалися 
короткі стволи, осаджені на ложі або зовсім не осаджені, яких було вдосталь в 
арсеналах українських замків XV століття (72, 305-309). Цей найпримітивніший 
варіант ручної вогнепальної зброї не вимагав під час виготовлення якихось спеціальних 
знань, а тим більше -  мистецьких здібностей. Про естетику виробів також не йшлося, 
оскільки головною метою виробництва цієї «перехідної» моделі рушниці-гаківниці 
було покриття гострої недостачі вогнепальної зброї в українських замках за відсутності 
достатньої кількості фахових людвисарів на місцях, а також за умови мінімального 
урядового постачання цього нового виду озброєння.

Однак бронзове литво, наявність спеціального гаку та майстерність виготовлення 
ствола все ж дають змогу віднести цей львівський зразок до типу гаківниць або ж 
вкорочених гаківниць (півгаківниць).

Гаківниці мали однотипні конструкції на теренах усієї Європи. Зброю, подібну до 
львівської гаківниці, зустрічаємо в Музеї Артилерії (Париж), Артилерійському музеї 
(Санкт-Петербург), Музеї Війська Польського (Варшава), Воєнно-морському музеї 
(Стамбул) (ілюстрація № 5).

25 У 1480-х роках виробництво гарматних стволів у Львові, зумовлене насамперед 
панікою перед можливою османською агресією, переживало перший із кількох своїх
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кульмінаційних моментів. Збільшити кількість гармат вимагали від львівських 
людвисарів як королівська, так і міська влада, яка швидко вміла переводити місто у sta
tus belli. Це спонукало до розширення артилерійського виробництва. У 1487 році були 
навіть виділені кошти на будівництво нового приміщення для відливу гармат 
(«bombardificum»), де майстри займалися пошуком не орнаментальних рішень, а 
перспективних технологічних розробок. Вочевидь, саме до цього періоду слід віднести 
появу елегантної гаківниці, представленої в цій позиції каталогу, відлитої, ймовірно, у 
майстерні Валентія Фальтена.

Інвентар Львівського замку 1495 року фіксує в арсеналі гаківниці: «Hakownycz in 
numero quinque: due ferree et tres епее» [Гаківниць п’ять штук: дві осаджені й три прості] 
(34, 4). Можливо, серед тих гаківниць уже був і представлений нами зразок.

26 У львівських документальних джерелах достатньо згадок про міських 
людвисарів XV століття, першими з яких були краків’янин Laurencius Kuawczil (1406 
рік) та Petrus Scheffelar (1412 рік). Однак відомостей про їхні доробки в гарматному 
литві не збереглося. Можливо, ще один львівський гарматник початку XV століття Lo- 
rencz (Laurencius) Hellenbazem мав безпосередній стосунок до лиття гармат, оскільки 
міські книги фіксують систематичні видатки на матеріали (мідь, деревина) для 
гарматного виробництва. Інший гарматник на ім’я Stefan Sporer не лив гармат, але мав 
постійну роботу, обслуговуючи наявну міську артилерію між 1419 і 1424 роками. У 
1430 році, після винайму нового людвисаря Валентія (1426 рік) для зберігання та 
ремонту вогнепальної зброї, на вулиці Підвальній біля захисного муру було споруджено 
невелику міську зброярню (63,106).

По майже сорокарічній джерельній цезурі актові книги Львова 1466 року 
згадують нового людвисаря, прибульця зі Сходу: «Georgius, pixidarius qui venit de Tur- 
cia feria ante Michaelis».

Нарешті, 1468 року у Львові з’явилася потужна група людвисарів, які прибули 
з почтом короля Казимира Ягеллончика. Бартоломей Зіморович називає їх «арти- 
леристами-втікачами» з Тевтонського Ордену по Торунській угоді між Казимиром IV
і гросмейстером Людвигом фон Ерліхсхаузеном, підписаній 19 жовтня 1466 року (73, 
20). Королівським protege городяни влаштували практичний іспит і відзначили 
кількох з них «за потрапляння у призначену ціль безпомилково». Королю ж 
залишалося лише затвердити міських обранців на пушкарській службі. На нашу 
думку, зусиллями саме цих прусських людвисарів був здійснений якісний поштовх у 
львівському гарматному виробництві, віддача від якого була відчутна до середини 
XVI століття. Серед них вирізнявся «Валентин, тямущий ливарник», зрештою, 
призначений керівником нової міської людвисарні (44, 85), що підтверджує запис у 
міській рахункові книзі «Percepta et exposita civitatis 1460-1518». Новий керівник був 
тим самим Валентієм Фальтеном, який упродовж багатьох років залишався на міській 
службі й активно відливав гармати, що правили за технічні та художні зразки 
наступному поколінню майстрів. Відтоді львівські людвисарі, підсилені досвідом 
прусських гарматників, разом з відливниками Кракова стали так званими «контро
лерами» якості інших профільних цехів і користувались авторитетом у людвисарів 
усієї Речі Посполитої (58, 90).
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Через два роки після складання міської присяги В. Фальтен уже згадується у 
міських документах як «pixidarius antiquus», а його новий краківський помічник (із 
середини 1470-х років) Ян Шиндлер з Кросна (Johannes Schindlar de Crossna (нім. Cros- 
sen an der Oder) мав титул «pixidarius novus» (154, 101). Ці два фахівці розгорнули 
доволі активну діяльність у сфері гарматного виробництва, що набирало обертів, 
ураховуючи постійні тривожні звістки про переможне й нестримне просування 
турецьких армій у східноєвропейському напрямку.

Ми не маємо документального підтвердження щодо гарматних стволів, але 
В. Фальтен виготовив дзвін (зберігся лише його малюнок 1826 року), на якому довкола 
«шиї» зобразив мінускульними готичними літерами рік відливу «ANNO DOMINI MIL- 
LESIMO QUADRI NGENARIO NONAGESIMO PRIMO», а також подвійну релігійну 
сентенцію «О REX GLORIE VENIIM PACE -  JESUS NASARENUS REX JUDEORUM» 
[О, славний царю, прийди у мирі -  Ісус Назарянин, Цар іудейський]. На думку 
дослідника К. Бадецького, у львівському відливництві XV століття саме роботи 
ливарника В. Фальтена досягли найвищого художнього рівня (41,125). Перетворення 
його роботи на історичну пам’ятку міста (а отже, визнання її цінності в очах 
сучасників) виявилося вже в тому, що незважаючи на неспокійне українське порубіжжя, 
яке особливо не спонукало міську владу до збереження художніх зразків гармат, які з 
огляду на перманентний дефіцит міді на місцевому ринку на початку XVI століття 
прагматично переплавлялися в людвисарнях, цей зразок усе ж таки зберігся.

У 1490-х роках уже пристарілий і заслужений В. Фальтен міг дозволити собі не 
поспішати й виконувати приватні замовлення, широко використовуючи орнаментацію. 
Наприклад, 1491 року він відлив новий орнаментований дзвін для львівської ратуші 
вагою одинадцять центнерів. Інвентар Львівського замку 1495 року фіксує кілька 
оздоблених гармат, можливо, авторства В. Фальтена, що проходять у списку під 
гербами «Одровонж» і «Леліва»: «una huffnycza cum signo Odrowasch», «cum signo Le- 
lywa», «tharasznycza cum signo Lelywa», «poltharasznycze cum signo Lelywa» (34, 4).

Після Валентія Фальтена (близько 1493 року) його посаду обіймав новоприбулий 
пушкар Georgius Claus (154, 101), який 1499 року вже називався королівським 
пушкарем («pixidarius regius»). Зі смертю цього видатного прусського людвисаря 
закінчилася певна перехідна епоха в львівському гарматобудуванні на зламі Середніх 
віків і Нового часу.

27 Згідно із зауваженням П. Жолтовського, форма та орнаментика цієї гаківниці має 
багато спільного з декоративними прийомами теслярської роботи ганкових, або 
галерейних стовпів, з деталями різьблених возів тощо. Це начебто має свідчити про 
пряме перенесення декоративних традицій народного ремесла до такої відносно нової 
для XV століття справи, як лиття гармат (41,11).

Ми не схильні вбачати в такому декорі пряму алюзію щодо народного мистецтва 
саме західноукраїнських земель. Архітектоніку гарматного ствола людвисар розглядав 
під кутом подібності його до простого гранчастого стовпа, чи колони, доволі 
популярної серед ливарників Європи, і декорував її відповідно до усталеного образу. 
Наприкінці XV століття у Венеції з’явилися художні відливи, що своєю архітектонікою 
справді копіювали колони класичних ордерів. Можливо, саме вони стали прообразом

102



Коментарі

багатьох європейських артилерійських стволів, певні частини яких були оздоблені 
прямими чи навскісними канелюрами та волютами.

В експозиції Артилерійського музею м. Парижа знаходяться подібні стволи 
бронзових фельдшланг першої чверті XVI століття, що належали французькому королю 
Франциску І (1494-1547 роки). Вони також восьмигранної форми з профільованим 
дульним потовщенням у вигляді схематичної капітелі колони. Одна з малокаліберних 
гармат короля Генріха II (1518-1559 роки) має дульне потовщення, оздоблене 
орнаментом з мережки трикутників, нанесених зубилом і доповнених кільцями 
пуансонної чеканки, дуже подібної до декоративного фризу дубненської гаківниці 
(ілюстрація № 6).

Оскільки прямі художні запозичення виключаються, то, вочевидь, слід погодитися 
з тим, що елементарний геометричний орнамент, такий як мережка з трикутників, був 
поширений у середовищі людвисарів XV століття від Франції до Росії. Найчастіше 
карбоване геометричне орнаментування сусідує з таким архітектонічним елементом 
стволів, як гранчастість. Гармата гранчастої форми (називатимемо її «готичною») уже 
сама по собі мала незвичний вигляд й автоматично переходила до розряду художнього 
литва чи, щонайменше, цікавого ковальського витвору. Гаківничі стволи XV-XVII сто
ліття гранчастої форми зустрічаються в Україні в кількох музейних зразках (ілюстрація 
№ 7). Усі вони лише асоціативно нагадують декоровані стовпи, чи колони. Таке 
моделювання стволів, як і надання їм форми октаедра, залишалося популярним серед 
українських людвисарів аж до початку XVII століття, але в подальшому зустрічається 
лише в поодиноких випадках.

28 Дослідники вважають їх за зображення левів (39, 198, 260-267). Вочевидь, ця 
символічна композиція є гмерком людвисаря.

29 Після пожежі 1527 року дерев’яний Львів почав відроджуватись у вигляді кам’яного 
міста завдяки старанням запрошених із Силезії каменярів, а от відновлення міської 
артилерії покладалося на німецьких гарматників Бартоша (Бартеля) Вейса та Конрада. 
Тому наприкінці 1520-х -  на початку 1530-х років у міській людвисарні з’явився шерег 
гармат, можливо, й не ошатно орнаментованої, але новітньої артилерії, яка пре
зентувала символіку та емблематику міста. Інвентар львівського арсеналу 1665 року 
згадує дві довгоствольні гармати 1529 року. Пізніші інвентарі (1671, 1673, 1675 і 1686 
років) в однаковій манері запису також свідчать про ці стволи: «Dzialo sub №15 alias sub 
A° 1529, kule ma dwufuntow^, szufla, wisior і zackol do niego»; «Dzialo sub №16 alias sub 
A0 1529 drugie, kule ma dwufuntow^, szufla, wisior і zackol do niego». Щодо символічного 
наповнення гарматних стволів інформацію подає інвентар 1724 року: «Dzialo 2 funt. 
bez wiatru z herbem koronnym, litewskim і miejskim, karczoch odtr^czony, zapchane od 
Szwedow, dtugie kalibrow 46»; «Dzialo 2 funt. pod temiz herbami, karczoch odtr^czony, 
dlugie kalibrow 58 1/2» (126, 49-50).

Щонайменше одна з цих гармат, що відповідає позиції нашого каталогу, серед 
іншої львівської артилерії була придбана 1753 року Ієронімом Флоріаном Радзивіллом 
для несвізької колекції, а тому збереглася й тепер експонується в Музеї Війська 
Польського (Варшава).
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30 На гарматі не відлито будь-якого підпису чи монограми, які натякали б на особу 
майстра. Але документальні свідчення одностайно залишають авторство відливу за 
львівським людвисарем Бартошем Вейсом.

Curriculum vitae Бартоша Вейса (Bartel (vel Bartolomeus) Weise von Monsterberg) 
як гарматника розпочинається наприкінці XV століття, але міським заприсяженим 
людвисарем його визнано лише 1521 року після відлиття «екзаменаційної» 1-фунтової 
гармати з львівським гербом і датою «1521», що згадується в міському інвентарі 
1724 року (126, ЗО).

Цей інвентар також подає відомості про інші гармати Б. Вейса, відлиті до гран
діозної пожежі 1527 року, яка разом з містом геть-чисто знищила й міську артилерію. 
Гармата 1529 року, що відповідає цій позиції нашого каталогу, належить до серії 2- 
фунтових стволів, масове виробництво яких налагодив Б. Вейс. Але належного 
кількісного рівня міська артилерія досягла лише на початку 1530-х років.

Перемога під Обертином схилила львівських радників до думки не шкодувати 
коштів на оборонні потреби й безупинно нарощувати міський артилерійський 
потенціал. У 1531-1533 роках, згідно з рахункових записів, місто продовжувало 
активно замовляти Б. Вейсу гармати. І він відлив кільканадцять стволів, один з яких, 
доволі великий, вагою у вісім центнерів («pixidariis a labore tormenti, quod continent in 
se octo centenarios metalli fl/10, gr. 20»), зафіксований інвентарем 1724 року: «Dzialo
2 Vi z herbem miejskim, sub Anno 1533, delfinow niema, zapal wystrzelony і karczoch 
odtr^cony, dhigie kalibrow 33» (129,168). Згодом, 1753 року, ця гармата Б. Вейса також 
потрапила до Несвіжа, але опис її орнаментування та символічного наповнення не 
зберігся. Є лише згадка про те, що на ній був львівський міський герб.

Б. Вейс на той час був людиною вельми поважного віку, однак продовжував 
працювати біля людвисарської печі. Допомагали йому в цьому молоді майстри Лукаш 
та Андрій. Але 1536 року, після завершення будівництва нової львівської людвисарні, 
керівником підприємства було призначено Лукаша.

31 Попри замилування новим орнаментальним мистецтвом, у добу Ренесансу ливарники 
німецького походження виказували в своїх витворах стриманий смак і не пере
обтяжували гарматні стволи орнаментом. Прикладом слугує гармата львівського 
майстра Бартоша Вейса 1529 року. Слід зазначити, що так аскетично скромно було 
орнаментовано більшість тогочасних гарматних стволів українського походження.

За архітектонікою гармата Б. Вейса має багато спільного з відливами майстра 
Гануша 1524 року, що, на думку П. Жолтовського, підтверджує формування особливого 
стилю гарматного декору на Західній Україні (41,19). Рослинний орнамент також дуже 
подібний до «ганушевих» гармат. Однак робота Бартоша більш пластична за формою, 
його барельєфи значно виразніші, відсутня готична грановитість, що надавала 
гарматним відливам «грубого» «старосвітського» вигляду. Пропорції ствола більш 
врівноважені, ніж у роботах львівських попередників, але ще відсутні профільовані 
обідки й кільця, характерні для оформлення ренесансних гармат наступних десятиліть. 
Вочевидь, незважаючи на орнаментальну бідність, навіть за тієї мінімальної символіки, 
яка містилася на них, гармати майстра Бартоша Вейса 1529 року литва вже мали 
вважатися сучасниками мистецькими творами на тлі стандартних недекорованих
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стволів, скажімо, як серпентини, що становили майже половину загальної кількості 
гармат українських королівських замків середини XVI століття (72, 309-310).

32 Форма й структура «мотузки» майже ідентичні подібному декоративному елементу 
на львівській гарматі Лукаша 1537 року (див. позицію № 4).

33 На гарматі Бартоша Вейса привертає увагу певний «візуальний дискомфорт», 
викликаний стилістичною невідповідністю грубого різьблення львівського герба з 
пластичним моделюванням інших орнаментальних елементів: державних гербів, дати 
та рослинного декору. Зауважимо, що на гарматі Леонарда Герля 1571 року відлито 
герб Львова, майже ідентичний за аскетичним стилем виконання різьбленому гербу на 
стволі 1529 року. Тому припускаємо, що герб на «бартошевій» гарматі був виконаний 
не під час первинного декорування відливу самим автором, а значно пізніше, можливо, 
навіть тим же Леонардом Герлем, який, згідно зі своїм естетичним баченням, надав 
йому доволі кострубатих форм (див. позицію № 5). Отже, гармата 1529 року попервах 
могла навіть не призначатися саме для Львова, і, ймовірно, була однією з королівських 
гарматних замовлень 1524, 1525, 1529, 1536, 1537 років, якими рясніють інвентарі 
цейхгаузів подніпровських і побузьких замків середини XVI століття, а різьблене 
зображення міського герба вона отримала згодом.

Різьблення приватних і магістратських гербів на бідно декорованих стволах 
першої третини XVI століття було вельми поширеною практикою на українських 
землях. Цілі партії королівських гармат, розпорошених прикордонними замками, з 
часом разом із самими фортифікаціями переходили у «держання» до приватних осіб, 
тому багато хто, користуючись нагодою, закріплював за собою артилерію, позначаючи 
стволи особистими емблемами.

Таке трапилося, приміром, з 1-фунтовою королівською гарматою 1524 року, 
ймовірно, роботи майстра Гануша, на стволі якої було відлито коронний герб «Орел» 
з літерою «S» [Sigismundus] на грудях, і рік відливу -  «1524». Згодом, коли гармата 
потрапила у володіння кам’янецького старости Мацея Влодека, під королівським 
гербом було вирізано («штифтовано», як записано в похідному документі) власний герб 
«Півкозич» з монограмою «M.W.G.» [Macej Wlodek General]» (174, 55).

34 Подібний за архітектонікою (лише донна частина гранчастої форми й львівський герб 
відсутній), орнаментацією, формою та розміщенням геральдичних елементів 3-фун- 
товий ствол зберігається в колекції Артилерійського музею Санкт-Петербурга. Дата 
відливки -  1529 рік (ілюстрація № 8).

35 Навіть побіжний огляд дає підставу говорити, що ствол з гербом родини Сфорців за 
своєю архітектонікою та манерою декорування дуже подібний до львівських відливів 
другої чверті XVI століття авторства Гануша та Бартоша Вейса. Польський дослідник 
колекції зброї князів Радзивіллів Єжи Т. Петрусь припускає, що така оригінальна 
гармата могла з’явитись у Львові в 1537-1538 роках з нагоди перебуванням у місті 
короля Сигізмунда І і початку функціонування нової міської людвисарні біля Галицької 
брами, керівником якої було призначено Лукаша. Немає жодних документальних

105



О. Мальченко.  Музей української  артилері ї  X V - X V I I I  століть.  Частина І

підстав приписувати гарматі італійське походження, на чому наполягали деякі 
дослідники XIX століття.

Вочевидь, гармата була однією із серії стволів, відлитих на замовлення королеви 
Бони Сфорца для забезпечення свого подільського замку Ров, нещодавно пере
йменованого у Бар. Із середини XV століття замок знаходився в перманентному стані 
руйнації, а 1452 року татарські війська взагалі «castellum quoque Row conquirunt», за
хопивши у полон старосту Стогнєва Рея з родиною (147,112-113). На початку XVI сто
ліття поселення вважалося запустілим «з давніх часів» (32, 46), а руйнівну справу 
довершили татарські напади 1524 та 1528 років, з наступним частковим виведенням 
населення за Дністер молдавським воєводою.

Новий етап розвитку фортифікацій настав після придбання поселення королевою 
Боною Сфорца, дружиною Сигізмунда І на Краківському сеймі 1536-1537 років у 
попереднього власника -  подільського воєводи Станіслава Одровонжа (12, 63-65). Уже 
влітку 1538 року під керівництвом старости Станіслава Старжеховського неподалік 
знищених первісних укріплень розпочалося будівництво нової твердині (12, 92-98). 
Тільки завдяки інвестиціям королеви Бар отримав статус важливого й надійного 
прикордонного замку і міг змагатися за потужністю свого оборонного потенціалу з 
Кам’янцем. Серед двадцять одної мідної гармати, що були на озброєнні Барського замку 
в середині XVI століття, знаходилося шість стволів 1537 року литва. В інвентарі також 
зазначено, що всі мідні гармати, крім однієї, були закуплені й завезені власницею замку 
й міста королевою Боною Сфорца (7). Отже, гармата 1537 року львівського литва за 
авторства Лукаша, вочевидь, була з цієї серії.

Крім того, гармата з ідентично виконаним гербом Сфорців, але вже під 1550 ро
ком, про яку згадується в інвентарі замку в Лашках Мурованих (1748 рік) (174,34, 35), 
ймовірно, також була львівського виробництва, авторства Леонарда Герля, який 
скористався готовою формою 1537 року для відливання геральдичного знака власників 
(195,123). Факт замовлення Боною нової серії гармат для українського прикордонного 
замку підтверджується інвентарем Бару середини XVI століття, у якому зафіксовано 
гармату 1550 року литва (7).

36 Коли 1536 року було закладено фундамент нової львівської людвисарні, її керівником, 
замість вже старого на той час людвисаря Бартоша Вейса, призначили його помічника Лу
каша, який вже наступного, 1537 року, самостійно моделював нові гармати (126, 72, 78).

Лукаш виявився доволі вправним у художньому плані людвисарем, і нам відома ще 
одна його декорована гармата вагою 8 каменів і 24 фунта. Уперше вона згадується в 
інвентарі арсеналу Львова 1665 року, де вказується на локалізоване в Галицькій брамі 
«Dzialko “Smoczek” fundowane A.D. 1538 sub litera В». Назва свідчить про оздоблення 
ствола зображенням або емблемою дракона. Інвентарі XVII століття додають лише ін
формацію про 2-фунтовий калібр гармати. Нарешті, цей художній відлив викупив 1753 ро
ку у львів’ян князь І. Ф. Радзивілл (126,84). Вочевидь, і ця гармата 1537 року збереглася 
лише завдяки тому, що потрапила до несвізької колекції зброї князів Радзивіллів.

Вважається, що по смерті Лукаша у 1542 році через відсутність гідного на
ступника гарматна майстерня взагалі припинила роботу, оскільки міські рахункові 
книги не фіксують витрат на виробництво артилерії.
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37 Бона Сфорца д’Арагона (італ. Bona Sforza; 2 лютого 1494 -  19 листопада 1557) -  
неаполітанська принцеса, дочка міланського герцога Джана Галеацца Сфорца й Ізабели 
Арагонської (ілюстрація № 9). У 1518 році стала другою дружиною короля Сигізмунда 
І (Старого), посередництвом якого намагалася активно впливати на політичне життя 
Польщі. Темпераментна напівіталійка-напівіспанка, Бона славилася своєю красою, 
відзначалася енергійністю й привнесла в життя королівського двора південний колорит. 
Насаджувала в Польщі західноєвропейський етикет, звичаї, моду.

Ще за життя престарілого чоловіка фактично керувала країною, але не змогла 
знайти собі надійних помічників. Добилася коронації 10-річного сина Сигізмунда 
Августа, який по смерті Сигізмунда І (1548 рік) розпочав боротьбу зі своєю амбіційною 
матір’ю. Бона Сфорца планувала контролювати частину Європи шляхом династичних 
шлюбів своїх багатьох дітей. Цим планам суперечив шлюб Сигізмунда Августа з 
Барбарою Радзивілл, влаштований по смерті його першої дружини Єлизавети Габсбург. 
Після коронації молода королева раптово померла (1551 рік), і Бону почали підозрювати 
в її отруєнні.

Неодноразово Бона намагалася залишити Польщу, але Сигізмунд Август 
забороняв від’їзд до Італії, побоюючись, що в разі смерті матері в чужій країні він 
втратить величезні маєтки, що належали їй у Речі Посполитій. Серед іншого Бона, 
приміром, володіла такими «перлинами», як Кременець і Бар. Тільки після офіційної 
відмови від своїх маєтків вона 1556 року змогла розпрощатися з Польщею, прихопивши
із собою величезні кошти, з яких, скажімо, дала в борг іспанському королю Філіпу II 
420 000 золотих дукатів.

Бона померла у власному князівстві Барі в Італії, як вважають, отруєна своїм 
особистим лікарем за наказом Габсбургів. Похована в базиліці Святого Миколая у Барі.

38 Геральдичний щит має фігурну форму, що поєднала два класичних варіанти 
геральдичних щитів: німецький («картуш», бароковий) і польський («розтягнута 
шкіра»). Зауважимо, що «національність» назв форм геральдичних щитів є лише 
даниною традиції, і під час опису гербу (блазонуванні) форма щита не вказується. 
Однак ми не маємо на меті досконально описувати геральдику на гарматних стволах, 
і розглядаємо відлиті гербові композиції лише як частину декору, тому вважаємо за 
потрібне щоразу звертати увагу на форму гербового щита.

39 Старовинний герб Мілану, який належав двом герцогським родинам -  Вісконті і 
Сфорца (італ. Stemma di famiglia Visconti; Stemma di famiglia Sforza). Зображення 
блакитного змія з людиною в пащі з’явилося на гербі Вісконті близько 1100 року. Точної 
версії походження, датування й тлумачення герба немає.

Згідно з давньою легендою в хрестовому поході 1187 року Оттоне Вісконті 
зустрівся в бою із сарацином, який носив на щиті герб із зображенням змія, що ковтає 
немовля. Це, напевно, сприймалося християнами як святотатство, адже немовля 
уособлювало Христа. Оттоне убив мусульманина в битві, а його герб вирішив зробити 
своїм, змінивши немовля на сарацина. З дочкою останнього Вісконті одружився 
Франческо Сфорца, обравши собі герб тестя. За іншою легендою, у V столітті (або XIII) 
страшний дракон Tarantasio спустошував околиці Мілана біля озера Герундо (не
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збереглося дотепер), поїдав дітей, отруював воду, спалював села, аж поки не був 
переможений родоначальником роду Умберто Вісконті. Також вважають, що це просто 
ломбардський символ блакитної змії, який носили як оберіг. У будь-якому разі, дракон 
у гербі є, і саме за цей оригінальний символ Бону Сфорца прозвали італійським 
драконом. До речі, нині герб Сфорца активно використовує автомобільна компанія 
«Альфа-ромео».

У геральдиці існує кілька версій тлумачення образу на гербі Сфорца:
1. дракон, який поглинає сарацина (сила й перемога міста Мілана);
2. змій, з пащі якого з’являється немовля як символ вічно юної сили у сполученні 

з мудрістю;
3. мотив з «Апокаліпсису»;
4. один з двох зміїв із жезлу Гермеса (Кадуцей).
Є також кілька версій щодо типу зображеного змія. Італійські геральдисти 

користуються терміном іі Biscione, el Bisson (вуж звичайний). Вони називають його 
також Vipera (на міланському діалекті Bissa), що перекладається як гадюка. Дехто 
називає його виверн -  дракон, або василіск.

40 У 1570-1571 роках Леонард Герль виготовляє свої останні гармати, відомі в 
документах під назвами, згідно із зображеннями на них: «Прозерпіна», «Олень» та 
«Орел». Гармати цього майстра зазвичай прикрашені дуже скромно напівготичними 
написами та нескладною орнаментикою. Але виразно ренесансний характер 
оформлення гармати 1571 року «Орел» («Орлик»), цікава епіграфіка та пишне, як на 
львівську традицію, оздоблення, ставлять цей монументальний витвір у ряд визначних 
пам’яток (звісно, з відомих збережених зразків) львівського художнього відливництва 
XVI століття.

Гармату, що належала до міського арсеналу, прийнято називати «Орлик» чи «Під 
Орликом». Власне таку назву започаткували ще інвентарні описи львівського арсеналу 
XVII-XVIII століть. Ревізорам бракувало часу та фантазії, щоб уважніше розглядати 
описувані гармати, тому, приміром, у інвентарі 1665 року ствол фігурує як «dzialko sub 
signo Orlika, funtowe, fundowane A.D. 1571». Інвентар 1671 року також надає йому 
ідентичне прізвисько: «Dzialko sub №3, alias pod Orlikiem, kule niesie zelazn^, funtowe 
rok na nim napisany 1571, do niego wisior, szufla у zaskol». Подібний опис гармати 
знаходимо в інвентарях 1673, 1675 і 1686 років. Лише інвентар 2 травня 1724 року 
надає гарматі відмінну назву: «Dziato 1 funtowe z herbem miejskim, sub signo Bociana z 
wQzem і na gorze ptaszki, dhigie kalibrow 33» (125, 27).

Під час воєнного конфлікту 1701-1707 років (Польща брала участь у Північній 
війні) король Карл XII доручив генералу Магнусу Стенбоку сформувати спеціальну 
транспортну групу, що мала реквізовувати та переправляти до Швеції трофеї й 
награбоване добро, серед якого були й гарматні стволи. Загалом шведи вивезли з Речі 
Посполитої близько 300 орнаментованих гармат різного калібру, інші стволи -  знищили 
або пошкодили. Ця королівська акція-грабунок торкнулася й українських земель. 
Уважається, що після спустошення Львова у вересні 1704 року шведські інтервенти 
конфіскували близько 120 артилерійських стволів (зокрема й гаківниці), частину гармат 
підірвали на околиці міста в Збоїськах, а решту пошкодили або заклепали запальні
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отвори чопами (63,108). Згідно з «Могилевською хронікою» Трохима Сури та Михайла 
Трубницького, шведський король наказав підірвати одинадцять гармат великого 
калібру, оскільки через нестачу коней їх не можна було вивезти, але двадцять чотири 
стволи на прохання короля Станіслава Лещинського залишили неушкодженими. 
Вочевидь, у такий незбагненний спосіб, з відбитим винградом і заклепаним запальним 
отвором, збереглася гармата «Орлик».

У середині XVIII століття зубожілий львівський бюджет вимагав готівки, і міська 
влада, аби покрити борги, 1753 року вирішила продати залишки раритетної міської 
артилерії князю Ієроніму Флоріану Радзивіллу. Серед стволів значилася й гармата 
Леонарда Герля «Орлик».

41 Львівський людвисар баварського походження Леонард Герль не залишив на цьому 
гарматному відливі свого підпису, однак манера виконання декоративних елементів і 
документальні свідчення однозначно вказують на його авторство.

По смерті заприсяжених львівських людвисарів Бартоша Вейса (1537 рік) і 
Лукаша (1542 рік) міські райці заходилися шукати гідного майстра у Нюрнберзі -  місті 
техніків і людвисарів. Чому вибір припав саме на Леонарда Герля, нам невідомо. 
Можливо, його рекомендувала родина Шольців, яка згодом протегувала баварцю. 
Бартоломей Зіморович пише в своїй хроніці: «У ті часи німці займали у Львові чільне 
місце, розподіляючи всі міські посади лише між своїми родичами» (44, 110), отже, й 
запрошували німецьких людвисарів на безконкурентне «тепле місце». Однак, попри 
все, Герль відіграв для Львова таку саму роль, як і прибулий п’ятнадцять років по тому 
з Нюрнберга до Кракова Освальд Балднер: він розпочав масове виробництво 
декорованих гармат невеликих калібрів.

Молоді літа майстра, пов’язані з Нюрнбергом, джерельно недосліджені. До 
переїзду в Україну Леонард устиг попрацювати в Кракові, хоча ні документальних 
описів, ні зразків гармат того періоду не збереглося. Професійна зрілість людвисаря 
припадає на львівський період життя, простежений істориками доволі ретельно й 
підкріплений чималою кількістю міських документів, що навіть дало можливість К. 
Бадецькому написати невелику книжку, повністю присвячену Леонарду Герлю. У 
міських книгах людвисар найчастіше значиться як «Leonardus (Lenarth, Lenart) pixida- 
rius civilis». Іноді використовується в записах прізвище майстра, виражене 
різноманітними Herll, Herlle, Herle, Herler, Нігі. Леонард був одружений з львів’янкою 
й мав сина Мельхіора (Герловича).

Леонард Герль, який став чи не найвідомішим львівським фахівцем з ви
робництва гармат XVI століття й зажив слави «intra et extra muros» [усередині та зовні 
стін (Львова)], прибув на службу до Львова у жовтні 1544 року. Місто створило 
новому майстру всі умови для ефективної праці: відремонтоване помешкання 
пушкаря, відшкодовані кошти на подорож, гроші на закупівлю вугілля, дерева й 
набору потрібних інструментів, наданий у помічники конвісар Мартін. Загалом, 
здається, успішному перебігу своєї професійної діяльності людвисар значною мірою 
мав завдячувати незмінному челядникові Мартіну (помер у 1561 році), який займався 
організацією відливничого процесу й остаточним «доведенням» оздоблення 
гарматних стволів.
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У 1544-1545 роках JI. Герль виготовив одну гармату й дві бомбарди великого 
калібру. Після вдалого львівського дебюту наступні 28 років міські книги рясніють 
записами про видатки на все нові й нові стволи для майстерні баварця. Вочевидь, 
починаючи з перших зразків, усі гарматні відливи Леонарда були різною мірою 
оздоблені. Нехай орнаменти виявилися доволі скупими й стриманими, головне, що 
рівень їх виконання відповідав очікуванням місцевих замовників і гарантував появу 
чималої клієнтури в українських землях. Можливо, хороші технічні характеристики 
гарматних стволів разом з наявністю мінімального декору були головною причиною 
такої тривалої та плодотворної професійної діяльності Леонарда в людвисарні біля 
Галицької брами.

Документи свідчать про десятки гармат і бомбард, виготовлених Леонардом 
Герлем коштом міста Львова, але значно більше відливів майстра призначалося на 
продаж приватним особам. Відомі його гармати, відлиті на замовлення міста Познані, 
королеви Бони Сфорца, Станіслава Гербурта, князя Романа Сангушка, Георгія Мнішка, 
Ієроніма Яроша Сенявського, князя Богуша Корецького та інших. Кваліфікація 
людвисаря-гарматника давала неабиякі соціальні переваги, а торгівля порохом і 
вогнепальною зброєю, гарматами зокрема, була аж надто прибутковою справою. 
Вочевидь, Леонард Герль був серед домінуючої верстви людей у політичному та 
економічному житті середмістя Львова через свою активну заангажованість у торгівлі 
та завдяки протекціонізмові з боку патриціанської родини Шольців.

Помер Леонард Герль восени 1572 року, про що серед рахункових записів міської 
книги з’явилася коротенька некрологічна нотатка: «Eadem Septimana die Sancti Stanis- 
lai (27 вересня -M.O.) Leonardus Herle Pixidarius extremum diem obiit» (125, 9).

Кількість джерельних згадок, які пережили Л. Герля, робить його одним з 
найзадокументованіших українських людвисарів XV-XVIII століття.

42 Рельєфи на гарматних відливах Леонарда Герля завжди невисокі та спокійні, а 
текстовий та орнаментальний декор позначений ренесансною ясністю та рівновагою. 
Ніяких особливих емоційних сплесків людина, оглядаючи ці гармати, не переживала. 
Ми не бачимо в цих зразках ні оригінальності, ні індивідуального художнього 
мислення, але загалом (зважаючи також на технологічний аспект) в архітектоніці 
відливу, у відчутті міри орнаментики помічається художній хист. Відливам характерний 
стандартний шаблон, але вони не позбавлені монументальності, спокійні й певною 
мірою врочисті. Із зовнішнього декорування Л. Герль надавав перевагу готичній 
епіграфіці. З його гармат в українському гарматному відливництві почала поши
рюватися фігуративна пластика, яку згодом розвивав Мельхіор Герль. Вочевидь, лише 
майстер, характер і світобачення якого сформувалось у Німеччині, міг з таким 
відчуттям міри опиратися спокусам буйної орнаментики голландського ренесансу, 
сучасником якого йому пощастило бути.

Подібний суворий і навіть скупий стиль декору заведено називати німецьким, 
хоча найголовніші його риси родом з Бельгії та Нідерландів. Прояви цього стилю на 
гарматах свідчать, як мало, з погляду художнього формотворення, приносили із собою 
в Україну німецькі людвисарі, які були передусім прихильниками стриманих форм і 
сильної архітектоніки. Водночас скупість оздоблення українських гарматних відливів
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XVI століття вповні відповідала суворості українських порубіжних земель, відсутності 
традиції глобального декорування поверхні мистецьких творів, характеру замовників 
і рівню їхнього естетичного бачення.

43 [НАДІЙНА ОБОРОНА, З КИМ ПЕРЕБУВАЄ ГОСПОДЬ БОГ].

44 Біля чопів відлита прямокутна ренесансова плакетка з античною сценою, що 
складається з невеликих фігурок героїв і квадриги. К. Бадецький вбачає в зображенні 
щось на зразок римської тріумфальної ходи (125,28). Хоча сама сюжетна плакетка дещо 
«випадає» з усього декору, залишаючи враження чужорідного елемента, ніби вона 
механічно перенесена з якогось іконографічного джерела.

Зображення кінного візка з людьми вносить певний дисонанс у схему оздоблення 
ствола, однак відсутність тонких ліній, відшліфованих і чітко оброблених деталей, 
надає м’якості та рухливості цій скульптурній формі. Сам сюжет зі святковою 
процесією (сатир супроводжує візок з кінною парою, у якому сидять дві постаті, 
увінчані лавровим вінком з рук ангела (амура?), який здіймається в повітря), на нашу 
думку, запозичений людвисарем з іншого гарматного зразка чи гравюри.

Подібні зображення були доволі поширені в європейських емблематичних 
збірниках XVI століття, приміром, такого популярного автора, як Андре Альчіат: 
«Andrea Alciati Emblematvm Libellvs. Christianvs Wechelvs, Paris 1534» (емблеми на 
сторінках A 4 v p 8 ; A 6 r p  11); «EMBLEMES D’ALCIAT, de nouveau Translatez en 
Francois vers pour vers jouxte les Latins. Ordonnez en lieux communs, avec briefVes expo
sitions, & Figures nouvelles appropriees aux demiers Emblemes. A LYON CHEZ MACE 
BONHOMME.1549» (емблеми на сторінках D 2 v p 5 2 ; F 7 v p  94; H 8 v p 128;
O 3 v p 214) (http://www.emblems.arts.gla.ac.uk/alciato/facsimile).

Вочевидь, сюжет походить з античної міфології й пов’язаний зі святами Діоніса, 
або ж у колісниці зображена Кібела -  опікунка всього живого -  символічний образ 
пробудження до життя вітальних сил природи. Залишається додати, що складна сценка 
з кількома персонажами на львівській гарматі Леонарда Герля не була чимось 
незбагненним для сучасників. На одній зі святкових забав 1622 року, приміром, 
городяни влаштовували маскаради та святкові шестя, і серед багатьох тематик, за 
описом Бартоломея Зіморовича, була така: «Вакх свій великий келих на півтора римські 
фути перехиливши, штовхав перед собою ручний візок з п’яними вакханками» (44, 
157). Отже, львів’яни адекватно сприймали персонажів античності, театралізовані 
дійства з ними, знаючи й розуміючи першооснову того, що відбувається.

45«Dzialo 1 funtowe z herbem miejskim, sub signo Bociana z w^zem і na gorze ptaszki» 
(125,27)

46 За припущеннями дослідників, ця монограма не є криптонімом людвисаря, а 
зашифрованою назвою міста: «C(IVITAS) L(EOPOLIENSIS)» (125, 27). Якщо ж 
припустити, що гармата знаходилась у приватному володінні, але водночас була 
позначена міським гербом, тоді монограма може означати «C(ONSUL) L(EOPOLI- 
ENSIS).

Ill
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47 Гармата 1573 року, відлита Мельхіором Герлем у людвисарні біля Галицької брами, 
згадується в інвентарях львівського цейхгаузу 1671,1673,1675 та 1686 років (127,14). 
У 1753 році, коли князь І. Ф. Радзивілл закупив у Львові 37 пошкоджених і непридатних 
до використання гармат, серед них значилося й литво Мельхіора Герля 1573 року. 
Відтоді доля гармати була пов’язана з історичною мандрівкою несвізької колекції 
Радзивіллів.

48 Мельхіор Герль був сином відомого львівського людвисаря-гарматника Леонарда 
Герля й іноді підписувався слов’янізованим прізвищем Герлович. Поважаючи заслуги 
батька (помер 1572 року), і тверезо розсудивши, що його син мав бути втаємничений у 
технологічні секрети якісного гарматного литва, львівські радники передали в 
управління молодшому Герлю міську людвисарню біля Галицької брами. Але, на жаль, 
Мельхіор помирає 1577 року в доволі молодому віці. І, хто знає, проживи він довше, 
можливо, зміг би своїми гарматними відливами затьмарити славу батька. До нашого ж 
часу з його виробів дійшла лише гармата 1573 року.

Мельхіор Герль, багато років працюючи поряд з своїм батьком і переймаючи 
секрети гарматного лиття, через короткий вік не встиг повною мірою розкрити своєї 
майстерності у сфері декорування гарматних стволів. Уціліла гармата свідчить лише 
про те, що він продовжував технічно-художню традицію Леонарда Герля, розвиваючи 
та ускладнюючи її в орнаментальному плані. Він перейняв батькову манеру 
орнаментування окремими елементами, коли фрагменти декору не поєднані в єдину 
картину й не створюють відчуття цілісного образу. Впадають в око однакові стилістичні 
особливості: майстерно зрівноважена, багатоелементна, урочиста й водночас строга 
композиція.

Вочевидь, Герловичу довелося доволі активно працювати, оскільки на нього 
звалився увесь тягар замовлень численної української клієнтури, напрацьованої бать
ком майже за три десятиліття. Багато контрактів завершувалося скандалами, чого ми не 
зустрічаємо в професійній біографії Леонарда. Скажімо, замовлення 1577 року князем 
Янушем Збаразьким (за посередництвом кременецького пушкаря Матвія Скринського) 
великої орнаментованої гармати для кременецького замку спричинило довготривалу 
судову тяганину, що залишила по собі шлейф судово-адміністративних актів. У тій 
судовій справі, як і в кількох інших, пов’язаних з М. Герлем, не було поставлено крапки 
аж до передчасної смерті майстра, який, зрештою, залишив по собі більше боргових 
зобов’язань перед замовниками, ніж творів художнього гарматного лиття.

Приватних замовлень Герловичу не бракувало, а по його смерті міські присяжні 
знайшли в майстерні й занесли до майнового опису одинадцять уже змодельованих 
гарматних форм. Вочевидь, Мельхіор був людиною іншого психофізичного типу, ніж 
батько, не володів високим рівнем самодисципліни й самоорганізації, тому не впорався 
з напруженим темпом життя «популярного» гарматника. Адже львівський людвисар
XVI століття був не лише ремісником, а й бізнесменом у сучасному розумінні, на якого 
постійно тиснув тягар фінансових зобов’язань.

49 [ЩАСЛИВЕ ТЕ МІСТО, ЯКЕ ВМІЄ ПЕРЕДБАЧАТИ ВІЙНУ В МИРНИЙ ЧАС 1573]. 
У написі повторюється помилка, зроблена Леонардом Гелем на гарматі 1556 року лиття
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(Львів, музей Арсенал) -  замість «QUE» мало бути «QUAE». Цим девізом Мельхіор 
Герль продовжував традицію батька оздоблювати гармати латинськими сентенціями, а 
самі маюскульні літери готичного стилю можуть походити з форм, які дісталися 
Мельхіорові в спадок. Зрештою, напис не є точною копією з гармат Леонарда, а лише 
вільним стилістичним повторенням.

Львівське коріння цього девізу, який тиражували на своїх гарматах найвідоміші 
міські людвисарі впродовж XVI століття (Л. Герль (1556 рік), М. Герль (1573 рік), 
Д. Кроль (1594 рік, дубльований вірменською мовою)), вочевидь, сягало XV століття і 
з часом набуло статусу оберегу в свідомості львів’ян. Приміром, у хроніці Бартоломія 
Зіморовича «Leopolis Triplex» з приводу переможного просування османської армії в 
Бессарабії під 1484 роком є така замітка: «.. .Львів, турбуючись про свою безпеку, так, 
якби вже був неприятель під брамою, поправив русла ровів, зробив оточуючі вали через 
складні перепади більш недоступними, підняв вище передміські укріплення, (на яких 
поставлено) облогові споруди, дротики для кидання у неприятеля, ручні самостріли, 
названі тарасниці, гуфниці, гаківниці, запровадив із Вроцлава, зробивши на своїх мурах 
напис: «Щасливе місто, яке в мирний час передбачає війну» (44, 89). Наразі за
лишається невідомим, чи саме ця табличка на мурах була літературною основою всіх 
наступних копій, чи традиція львівського гасла сягає більш давніх часів.

50 Фігура лева з формального геральдичного погляду виконана хибно, оскільки 
повернута у правий бік. Це «кричуща» помилка, яка впадала у вічі кожному 
львів’янину, і не зрозуміло, як можна було виконати хибну модель головного символа 
гармати, якщо, звісно, у цьому не крився певний прихований зміст. Можливо, 
виконання герба було доручено майстрові, який не володів знанням традиційної 
львівської символіки.

51 Існує припущення, що такий напис є чимось на зразок штемпеля львівського 
арсеналу, який Мельхіор Герль отримав з рук свого батька Леонарда (127, 23). Однак 
при цьому залишається без відповіді питання, чому ми не зустрічаємо подібних написів 
на інших львівських гарматах?

52 Гармата цікава не лише символікою й підписом майстра, вона є прикладом піднесення 
рівня ренесансного орнаментування в гарматному художньому виробництві на 
українських землях. Навіть під час побіжного порівняння не важко помітити, що 
орнаментика та написи на гарматі Мельхіора Герля виконані в більш високому рельєфі, 
ніж на роботах попередників. Маскарон лева, що прикрашає таріль гарматного ствола, 
має дуже виразну скульптурну форму. Неможливо не помітити вражаючу подібність 
рельєфного різьблення голови лева та деяких кам’яних барельєфів на краківських і 
львівських будинках і вівтарях.

Скупий площинний стиль декорування поверхні гарматних стволів, який 
домінував упродовж XV-XVI століть, у роботі Мельхіора Герля починає набирати 
нових рис, розвиваючись у бік виразної пластичності. Цим бароковим мотивам у 
декоруванні гармат належало повною мірою розгорнути свою палітру в українському 
людвисарстві останньої чверті XVII століття, але в Лівобережній Гетьманщині.
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Відчуття монументальності, пишний рослинний орнамент, складно змодельова- 
ний герб та епіграфіка надають художньої цінності роботі Мельхіора Герля, хоча по
рівняно з виробами своїх попередників -  Гануша, Бартоша Вейса та Леонарда Герля -  
гармата має дещо масивніші пропорції. Однак її декор опирається на загальноприйняту 
схему й щодо пропорцій є бездоганним. Негативною його стороною є певна моно
тонність у постійно повторюваних орнаментальних мотивах і слабка кінцева «доводка» 
їх відливів, що надає цим мотивам занадто м’якого «тістоподібного» характеру. Разом 
з тим маскарон лева на тарілі гармати змодельований доволі примітивно.

53 Гармата подарована місту Львову Мартіном Кампіаном у 1614 році.
Серед іншої «доброчинності» багаті та імениті міщани великих українських міст 

ad honores, утішаючи власні амбіції та засвідчуючи свій патріотизм, дарували рідному 
місту гармати, але не звичайні, а такі, що на високому художньому рівні презентували 
альтруїстичну акцію того чи іншого патриція. Приміром, у Кам’янці на озброєнні були 
великі орнаментовані гармати завдовжки вісім ліктів, які 1594 року міщанин вірменин 
Міхно Голубкович подарував місту (8), замовивши їх у львівського людвисаря Даніеля 
Кроля.

Гармати Голубковича були «по самі вінця» наповнені презентаційними сим
волами: особистий гмерк замовника, герб вірменської общини Кам’янця (підкреслення 
національної приналежності), барельєфи з портретним зображенням Міхна та його 
дружини (чистісінька амбіційність), титульний напис польською та вірменською 
мовами (елемент політкоректності) з поясненням «хто?», «для чого?» й «на чиї кошти?» 
відлив гармати. Крім того, Голубкович вирішив вразити сучасників розміром і 
кошторисною вартістю дарунка, що, власне, й стало приводом для запису в книгах 
Кам’янецького магістрату свідоцтва про передачу місту 1595 року двох великих 
орнаментованих гармат.

Причину щедрості пана Голубковича пояснює одне речення із згаданого актового 
запису: «Iz za obwieszczeniem nas do jednej spolecznosci na status dac miQ», яке належить 
розуміти, як старання знатного вірменина задля надання йому міщанського статусу. 
Подія такого рівня традиційно супроводжувалася передачею місту чогось вельми 
цінного й потрібного. Дарунок двох великих орнаментованих гармат вразив 
співвітчизників своєю розкішністю, оскільки перевершував традиційну норму 
подарунку, тому був прийнятий урочисто бургомістрами й відзначений на віки в 
актових книгах (174, 369). Отже, хитрий вірменин усе розрахував -  подія пережила 
віки, й ми в XXI столітті дивуємося цьому «атракціону небаченої щедрості».

Відомий ще один «вірменський» контракт (цього разу -  львівський) на відлив 
орнаментованих гармат у дарунок місту: обиватель вірменин Івашко Торосович 9 
травня 1584 року замовив у міського людвисаря Д. Кроля два ствола вагою близько 
десяти центнерів (174, 369). Серед орнаментування на цих доволі скромних відливах 
був зображений особистий гмерк Торосовича.

Певне пожвавлення відливництва подарункових гармат серед львівських оби
вателів у першій половині XVII століття, вочевидь, пояснюється зміною суспільного 
сприйняття міщанського статусу, який тепер надавався за доволі обмеженою квотою. 
Серед «старих» міщан з’явилася навіть певна опозиція під гаслом «Львів -  для
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львів’ян», яка домоглася того, що міське право вже не можна було отримати швидко й 
дешево. Бажаючий стати міщанином, мав сплатити виняткову суму або віддячити так, 
як, скажімо, хіоський грек Емануель Арфані -  двома великими гаківницями (duae 
magnae bombardae, hakownice dictae) (173, 20). Або ж як італійський шляхтич Домінік 
Монтелупі, власник будинку на площі Ринок по венеціанському консулові у Львові 
Антоніо Массарі, який 1620 року замовив у подарунок місту орнаментовані гармати 
«non mediocri ргесіо» [значної вартості] (172, СХХХІІ). На жаль, їх автор нам не відомий, 
хоча існує припущення, що ним також був Георгій Франке (41, 126). Іншим разом Д. 
Монтелупі вже ad gloriam заповів місту ще одну гармату з умовою зображення на ній 
власного «гмерку».

Львівський радник С. Дибовицький перед смертю заповідав нащадкам у його 
пам’ять відлити для міста гармату із зображенням родинного «гмерку». Нащадки 
сумлінно виконали останню волю помираючого, й інвентар львівського цейхгаузу 
1724 року фіксує довгоствольну 1,5-фунтову гармату завдовжки 44,5 калібру, відлиту 
на кошти львівського райці «Dybowiciucza», прикрашену фігурою св. Станіслава, 
міським і власним гербом (рівнобічний хрест у петлі) достойника (129,167).

Інший львівський радник Йозефович 1664 року замовив Андрію Франке 3-фун
тову гармату вагою 36 каменів, оздоблену родинною емблемою (вранішня зірка -  
Венера?) і девізом «FERT LUCEM ЕТ UMBRAM» [Несе світло та тінь] (172, СХХХІІ).

Заможні міщани, готуючи місту дарунок, могли просто купувати вже відлиті 
гарматні стволи й замовляти в місцевих злотників чи сницарів титульну презентаційну 
епіграфіку для увіковічення своєї особи. Один з таких випадків фіксують львівські 
міські книги під 1647 роком, коли ливарник Томаш Тверезий був запрошений провести 
експертизу гармати, купленої друкарем Матвієм у радників міста Калуша. Заявлена як 
бронзова, гармата, зрештою, виявилася залізною (41,125).

З якої причини (чи нагоди) Мартін Кампіан подарував Львову гармату (чи 
гармати) у 1614 році, не згадує в своєму літописі навіть прискіпливий львівський 
хроніст Бартоломей Зіморович. Однак гармата, невелика за розміром, але, оригінальна 
за декором, була вельми пристойним подарунковим варіантом і підходила для особистої 
презентації в очах сучасників і нащадків. Цікаво, що інвентар львівського цейхгаузу 
згадує ще одну подарункову гармату М. Кампіана (1/2-фунтова, завдовжки 38 калібрів), 
прикрашену двома перистими драконами. Отже, й цей ствол був виконаний у подібній 
художній манері, можливо, тим самим людвисарем (129,167).

54 На думку П. Жолтовського, ця оригінальна гармата відлита львівським людвисарем 
Георгієм (вочевидь, Георгієм Франке), який виготовляв численні орнаментовані відливи 
й справді був митцем «з великої літери» (41, 23).

Отже, Георгій Франке був «заприсяженим міським гарматником» (офіційно прий
нятим на львівську службу майстром), місто надало йому кредит на сім років, за нього 
поручився поважний львівський городянин Георгій Кеслер. Виглядає на те, що люд- 
висар планував залишатись у місті надовго й міська влада, запевнена в цьому, 
розраховувала на його багаторічну роботу. Від 1598 року й до смерті (1634 рік) Г. Фран
ке працював у майстерні біля Краківської брами й відзначився великою кількістю 
орнаментованих гармат, виконаних на приватні кошти. Про це свідчить заява, складена
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по смерті людвисаря його дружиною Феліціатою: «Лежить гармата пана Яцимірського, 
до якої належиться 60 злотих... Мортира пана гетьмана (Миколая Потоцького (близько 
1593-1651 років)-М . О.) лежить зроблена, за відлив якої належить 117 золотих... Пана 
старости львівського дві більші та дві менші гарматки віділляті, але не викуплені... до 
Хирова не виточених мортир є 14 штук, вагою 7 каменів, отців босих кармелітів є 27 
фунтів бронзи на мортиру» (41,126).

У 1605 році Георгієм Франке було відлито гармату для Станіслава Гольського із 
зображенням герба «Гольський» (варіант герба «Рілля»). У 1614 році людвисар мав 
контракт на три орнаментовані гармати для київського воєводи Станіслава 
Жолкєвського з родинним гербом «Любич». З його людвисарні вивезли дві декоровані 
подарункові гармати для Львова, замовлені 1620 року львівським патрицієм Домініком 
Монтелупі. У 1628 році майстер відлив гармати та мортири для кам’янецького 
каштеляна, львівського старости, пана Яцимірського з гербом «Сулима».

За іншим припущенням, автором «кампіанівської» гармати 1614 року міг бути 
невідомий майстер Амброзій, монограма якого, начебто, викарбувана на стволі: «А.Р.», 
що можна розшифрувати як «Ambrosius Pixidarius». Амброзій відлив у 1617 році 
невеликий дзвін для міської ратуші, про що збереглася згадка в рахункових книгах (156, 
384).

Художнє оздоблення «кампіанівської» гармати дуже відрізняється як від 
попередніх, так і від пізніших зразків львівського мілітарного відливництва, оскільки 
в декоруванні ствола присутній відбиток так званої «ман’єристичної надмірності», 
такий поодинокий серед українського ливарництва. Це може свідчити на користь «не 
львівської» версії появи гармати. Автором у такому разі, міг бути якийсь мандрівний 
людвисар німецького походження.

Однак впадає у вічі одна суттєва деталь декору: ім’я замовника «MARTINVS N0- 
VICAMPIANO» та монограма теоретичного ім’я виконавця «А.Р.», різьблені літерами 
майже однакового розміру, монограма навіть більша за розміром. Подібна 
некоректність стосовно замовника виключалася тогочасними людвисарськими 
традиціями. Тому ми припускаємо, що за літерами «А.Р.» криється не ім’я, а якась 
латинська сентенція-девіз на зразок поширеного в Європі «Останній аргумент королів», 
скажімо, «Argumentum ponderosus» [Вагомий аргумент].

55 У роботі С. Стефанської «Katalog zbiorow wiek XVII. Muzeum Wojska Polskiego w 
Warszawie» помилково вказана вага 601 кг, заснована, вочевидь на неправильному 
прочитанні кириличного напису на тарілі гармати: літеру «В» [ВЕСУ] авторка 
сприйняла як цифру «З». Звісно, вага ствола відразу збільшилася з 7 до 37 пудів. На 
жаль, у своїй монографії «Орнаментована артилерія на Правобережній Україні (XV- 
XVIII ст.)» (К., 2009) ми услід за автором згаданого вище каталогу також повторили 
цю прикру помилку.

56 Декорування гармати стоїть дещо осторонь попередніх зразків «львівської» ливарної 
традиції. Донна частина ствола оздоблена спіральними жолобками, дульна -  має вигляд 
пащі дракону. На гарматі ім’я Мартина Кампіана, визначного львівського патриція, а 
отже, оформлення цього відливу, замовленого таким заможним та освіченим чоловіком,
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аматором мистецтва, вказує як на вимогливість її замовника, так і на високий смак 
виконавця.

П. Жолтовський уважає, що кампіанівська гармата 1614 року схожа на одну з 
гармат, відлитих на початку XVII століття на замовлення князів Радзивіллів майстром 
Мольтцфельтом -  автором цілого ряду збережених до нашого часу високохудожніх гар
мат, що були в арсеналі замку Несвіжа. Однак у кампіанівській гарматі дотримано по
чуття міри й не зігноровано функціонального призначення виробу, тоді як Мольтцфельт 
часом перетворював свої гармати на суто декоративні (колекційні) відливи у вигляді 
фантастичних потвор або ж античних колон з капітелями коринфського ордеру.

57«MARTINVS NOVICAMPIANO» -  саме так звучало прізвище Кампіанів, перебране 
від латинізованої назви їхнього родинного містечка Новополя (ілюстрація №10).

Мартін Кампіан народився 1574 року. Навчався у Падуанському і Краківському 
університетах, став доктором медицини, оженився на львів’янці Ельжбеті Абрагамович 
і, зрештою, успадкував батьківські маєтки. За міркуванням львівського хроніста, 
радника й бургомістра XVII століття Бартоломея Зіморовича, Мартін Кампіан, «муж, 
здатний до всього», викликав у своїх сучасників і захоплення, і ненависть водночас. 
Кампіан активно кредитував місто під заставу приміських земель. Критична маса позик 
примусила 1617 року ввести його до міського уряду. Широкі фінансові жести Кампіана 
й надалі затягували місто у фінансове трясовиння. Не без зиску для себе Кампіан кілька 
разів займав посаду бургомістра. У 1625 році він розпочав свій найграндіозніший 
проект -  зведення довкола міста нових фортифікацій, які через 23 роки врятували Львів 
від армії Богдана Хмельницького. Маючи власну гвардію -  хоругву гайдуків, Кампіану 
вдалося контролювати ситуацію у місті під час епідемії віспи, коли уряд просто втік і 
відкрився «рай» для мародерів. У 1628 році судова кампанія, вчинена бургомістром 
Еразмом Сикстом, закінчилася для Кампіана вигнанням з радників і позбавленням 
громадянства. Король наказав повернути ображеного Кампіана до Ратуші, але міський 
суд залишив вирок без змін і призначив великий штраф на користь місту. Раптово, 1629 
року під час судових процесів у 55-річному віці Мартін Кампіан помер.

Усе, що робив М. Кампіан, вражало розмахом, демонстративною помпою, бо «у 
Львові народ жадібний до видовищ»: організовував розваги, зводив монументальні 
пам’ятки, міську вежу, будував оборонні споруди, дарував Львову декоровані гармати, 
подібні до зразка з нашого каталогу, в яких вагомо втілились як його честолюбство, 
так і слава міста. Тому, за словами хроніста, Кампіан «так піднявся над найвищими, 
що жоден з громадян його не зміг досягнути». І як визнання цих заслуг -  надгробний 
напис, що сповіщав: «SALUO CAMPIANO FELIX LEOPOLIS» [Щасливий Львів вітає 
Кампіана] (44,164-166).

58 Гармата як трофей потрапила до Росії і в ХІХ-ХХ століттях зберігалася в 
Артилерійському музеї Санкт-Петербурга (26, 238). Передана до Польщі у рамках 
зобов’язань Ризького договору 1621 року.

59 Гармата відлита на замовлення князя Олександра Янушовича Заславського 
(іілюстрація № 11).
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60 На початку XVII століття Дубно перебувало у володінні князя Януша Костянтиновича 
Острозького (1554—1620 роки), останнього представника роду Острозьких по чоловічій 
лінії. Донька Януша -  Євфросинія (f 1628) -  вийшла заміж за князя Олександра 
Заславського. Отже, Олександр Янушович Заславський (пол. Aleksander Zaslawski) 
(1577 -  1589-1629 роки) -  волинський каштелян (1605-1613 роки), житомирський 
староста (1609-1627 роки), брацлавський воєвода (1613-1628 роки), київський воєвода 
(1628-1629 роки), став зятем краківського каштеляна Януша Острозького й отримав 
титул князів Острозьких. Мав восьмеро дітей: Франциска, Кароля, Януша Василя, 
Костянтина Олександра, Владислава Домініка, Януша Ісидора, Сузанну, Констанцію 
(27, 122).

61 Вочевидь, Олександр Заславський намірився змінити стан речей і найняв нового 
людвисаря -  начальника артилерійського загону в Дубно. Можливо, ним був саме 
Йоганн Еркленс з Кельну. Новий власник попервах намагався в інших своїх замках 
утримати вогнепальні замкові арсенали, якщо не в належному стані, то хоча б укупі, й 
навіть 1622 року відрядив з Дубного до Заслава пушкаря, щоб той кваліфіковано 
розпорядився місцевим арсеналом і запобіг руйнуванню артилерії, серед якої ще 
зберігався такий раритет, як велика бронзова гармата XVI століття під назвою 
«SALVATOR» [Спаситель] (13, 545, 549). Час показав, що це йому не зовсім вдалося.

62 Привертає увагу ідентичність архітектонічних деталей і набору основних 
декоративних елементів гармати 1621 року й гармати 1634 року людвисаря Еліаса 
Фляйкера з Аугсбургу, відлитої для Станіслава Любомирського, яка тепер прикрашає 
передпокій палацу Потоцьких у Ланчуці (Польща). Передусім це стосується 
ренесансного орнаментального пасу із зображенням людської маски та гіппокампусів, 
а також центральної емблеми -  змії, що згорнулася у кільце (ілюстрація № 12). Таку 
тотожність не важко помітити, але важко пояснити, адже художні стволи відрізняються 
й часом лиття, і географією. Подібність чи навіть ідентичність декоративних мотивів 
на цих гарматних зразках виключає пряме запозичення, а лише підтверджує спільність 
художніх потоків, що були інспіровані єдиним культурним середовищем. До того ж 
орнаментація на гарматі Йоганна Еркленса 1621 року виконана набагато ретельніше 
та елегантніше. Тому одним з пояснень казусу може бути використання людвисарями 
з Аугсбурга та Кельна ідентичного друкованого посібника зі зразками орнаментів (73, 
111- 112).

63 [Xi^zq Aleksander Zaslawski Ostrogski na Zaslawiu, Wojewoda Braclawski, Starosta 
Zytomierski].

64 [З БОЖОЮ ДОПОМОГОЮ ВИГОТОВИВ МЕНЕ ЙОГАНН ЕРКЛЕНС З КЕЛЬНА 
НАД РЕЙНОМ В ДУБНО 1621].

65 Згідно з указами Петра І від 6 та 17 грудня 1702 року вимагалося у Києві, Батурині, 
Смоленську та інших містах (переважно прикордонних, де накопичувалася трофейна 
артилерія) зібрати й разом з описами відправити на зберігання до новозбудованого
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московського арсеналу польські, турецькі, шведські та інші гармати, мортири, прапори 
й будь-які воєнні трофеї. Виконуючи царську вказівку, гетьман І. С. Мазепа і 
смоленський воєвода П. С. Салтиков відправили до Москви 49 стволів російської та 
іноземної артилерії. Саме в московському арсеналі, реєструючи гармати, на стволах 
різьбили короткі написи про місце, з якого вони надходили: «ИС КИЕВА», «ИС 
ДУБНИ», «ИС СМОЛЕНСКА», «ИС КАЗАНИ». Кілька стволів з такою епіграфікою 
дотепер зберігаються в Артилерійському музею Санкт-Петербурга (52, 7). У наступні 
десятиліття старовинні та іноземні декоровані гармати до російської столиці надходили 
десятками. Особливо після 1728 року, коли московський арсенал був остаточно 
добудований, оскільки Петро І мав намір «в том цейхаузе содержать пушки и прочую 
арматуру, чего ради оной цейхауз застроен» (52, 8).

66 Дубненський замок уцілів під час Північної війни 1700-1721 років, бо російський 
цар Петро І, намагаючись привернути на свій бік волинських магнатів, лояльно 
ставився до їхніх інтересів і прав. Приміром, у царському охоронному листі 1706 року 
дубненській княгині Констанції Любомирській гарантується недоторканність її 
володінь з боку російських драгунів. Щоправда, росіяни таки вивезли чимало ко
лекційних гармат, шабель, пістолів, щитів, хоругов, булав, здобутих князем К. І. 
Острозьким у битві під Оршею. Попри всі намагання ордината Олександра 
Любомирського, повернути не вдалося нічого. Серед вивезених трофеїв була й 
згадувана нами гармата Йоганна Еркленса 1621 року.

67 Хоча на стволі відсутній титульний напис, що вказував би на власника гармати, 
засновуючись на порівняльному аналізі архітектоніки та орнаментації кількох відливів 
Каспара Франке, ми можемо дійти висновку, що належала вона Миколаю Криштофу 
Конєцпольському.

Серія гармат, відлита 1630 року Георгієм Франке у співпраці із сином Каспаром 
на замовлення Миколая Криштофа Конєцпольського, два ствола з якої зберігаються у 
львівському музеї «Арсенал», відзначається стандартним набором орнаментальних 
елементів (ілюстрація № 13). У казенній частині однієї з гармат знаходиться різьблений 
інвентарний номер «№14», вага «258 ф» і рельєфний напис латиною: «SUB FELICIRE- 
GIMINE SIGIS / MUNDI III D.G. REGIS POLO: HOC / OPUS PER M. CHRISTOFER A 
/ KONIECPOLE KONIECPOLSKI / C.S. NOVITER ERECTUM» [Під щасливим правлін
ням Короля Польщі Сигізмунда III за допомогою М. Христофора на Конєцполі Конєц
польського ця нова робота з’явилася]. Вище напису герб «Орел» Польський у простому 
картуші. Над гербом різьблена дата «1630». Дві лінії рельєфно відлитих солярних 
розеток розміщені біля дульної частини й дельфінів, а пальметовий фриз -  біля 
цапфової частини ствола. Поверхня тарілі оздоблена акантовим орнаментом. Винград 
змодельовано у формі кулі з геометричним рельєфним пасом, що закінчується меншим 
пласким набалдашником. Інша гармата має подібні технічні параметри й оздоблення, 
лише в казенній частині різьблений інвентарний номер «№15» і вага «257 ф».

Крім того, до майстерні Каспара Франке мала стосунок ще одна серія з 
дванадцяти гарматних стволів «funtowych krotkich z napisami blisko kalibry jednostay- 
nemi «V. CHRISTHOPHORUSS A KONIEC / POLE KONIECPOLSKI V. R. / PET. C.S.
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HOC OPUS SUIS / SUMPTIBUS FERI FECIT» herb Podkowa z helmem na wierzchu, w 
posrodku herbu litery S S R 1634» (48,13). Тобто, малокаліберні короткоствольні гармати 
були відлиті серією 1634 року для стрийського старости (на уряді з 1624 року) 
Криштофа Конєцпольського.

Як бачимо, усі перелічені нами гарматні стволи поєднує дата відливу (1630-ті 
роки), місце відливу (майстерня Каспара Франке) та ідентична архітектоніка й декор. 
Це дає підставу стверджувати, що гармату, яка зберігається в Музеї Війська Польського, 
аналогічну за архітектонічним та орнаментальним рішенням, вочевидь, також відлито 
Каспаром Франке між 1630 і 1636 роками (дату на стволі пошкоджено ударом ядра).

68 Каспар Франке (Франкович) був одним з трьох синів заприсяженого львівського 
людвисаря Георгія Франке й працював у 1601-1635 роках помічником у майстерні 
батька, по смерті якого посів місце керівника львівської людвисарні. Одразу по 
отриманні «керма» Каспар скаржиться в магістрат на львівського купця Якова 
Бівета, який, перекуповуючи гармати, спекулював ними у Львові, завдаючи збитків 
Франковичу, «як законно трактованому міському майстрові». Магістрат вирішив не 
карати Бівета, але заборонив йому надалі торгувати у Львові імпортними гарматами. 
У цій постанові львівський магістрат зауважував, що К. Франке належить до 
майстрів, «inventas qui vitam excoluere per artes» [які прикрасили життя вига
даними ними мистецтвами], і зразками «свого надзвичайного ремесла оздоблює 
місто» (41, 126).

Каспар Франке виготовляв орнаментовані гармати не лише для Львова, а й для 
М. К. Конєцпольського, Молдавського господаря, польного гетьмана Миколая 
Потоцького та інших приватних осіб. Окрім, власне, людвисарства, Каспар займався й 
моделюванням барельєфів на своїх монументальних відливах, однак відомі вони нам 
лише за зразками дзвонів (приміром, роздольський дзвін із зображенням св. Георгія) 
(41,66).

З інвентаря львівського арсеналу 1639 року, складеного за наказом «starszego 
nad armat^ koronn^» Павла Гродзицького, який також був серед замовників Каспара, 
довідуємося, що людвисар відлив серію гармат під назвами знаків зодіаку: «ARIEL», 
«TAURUS», «VIRGO», «PISCES», «CANCER», «SCORPIO» з відповідними 
емблемами на кожному стволі. Серія гармат із зображеннями постатей євангелістів, 
яку згадує інвентар 1724 року, можливо, також була роботою Франковича. На початку
XVIII століття ці великокаліберні важкі стволи підірвали шведи, й у міському 
цейхгаузі залишились уламки завдовжки 6 ліктів із зображенням євангелістів Марка 
та Луки (129,168).

Виробничі оберти власного підприємства Каспар не знижував навіть останнього 
року свого життя, продовжуючи постачати гармати місту й не відмовляючись від 
приватних замовлень, що надходили, приміром, від подільського хорунжого 
Олександра Цетнера. Людвисарня Франковичів до початку 1640-х років поступово 
перетворилася на перше в українських землях велике комерційне підприємство з 
виготовлення орнаментованих гармат. На жаль, ми не можемо на основі скупих 
джерельних даних виокремити особисті відливи Каспара серед поточного гарматного 
литва його майстерні.
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Коли 1639 року Каспар Франке відійшов «ad patres», міську людвисарню 
перейняв його брат Іоанн Франкович, про мистецький доробок якого нам геть нічого не 
відомо. Документи 1645 року вказують на іншого керівника -  Андрія Франковича.

69 Дослідниця колекції озброєння Музею Війська Польського С. Стефанська припускає, 
що п’ятирядковий напис було видалено пізніше (167, 59), про що свідчать залишки 
борозенок від літер, щось на зразок: «S...M...-...M-...GEN...». Можливо, що напису 
взагалі не існувало, хоча майстер уже розпланував розміщення слів. Цю версію 
підтверджує пустий геральдичний щит без будь-яких ознак різьблення. К. Франке 
просто не встиг вирізьбити написи й зображення герба або ж замовлення було 
скасоване й ливарнику довелося видаляти вже готовий напис.

70 Наприкінці XV століття в українських замках з’явився новий тип легких гармат зі 
змінною пороховою камерою, що називалися фуглерами (фоглерами) (фр. veuglaire від 
areugler -  «засліплювати», «затикати отвір») {ілюстрація № 14). Певний час вони були 
дуже популярні на українських землях і на зламі століть становили близько 31 % від 
загальної кількості гармат у головних замкових цейхгаузах (72, 308). Поява такої, 
досить прогресивної конструкції гарматного ствола, яка, зрештою, набагато випередила 
час, але не набула розвитку через недосконалу технологію відливництва, не була 
чимось оригінальним у світових масштабах. Подібні гармати використовувалися на 
просторах від Іспанії до Південно-Східної Азії. Скажімо, нам довелося бачити зразки 
гармат XV століття із виймальними пороховими камерами в археологічному музеї міста 
Чіангсена, одного з найдавніших міст північного Тайланду.

Технологія виготовлення таких гармат дивовижно складна й сповна відповідає 
експериментальному спрямуванню мислення середньовічних майстрів. Ствол гармати 
робили з двох частин -  донної, до якої кріпили раму та вертлюг, і дульної. Донна 
(власне, казенна) частина кувалась у вигляді циліндрично-конічної болванки з 
наскрізним отвором. Потім з товстого листу заліза виковували трубку, внутрішній 
діаметр якої дорівнював майбутньому калібру гармати. Цю трубку вкладали в отвір 
донної частини й прикріплювали ковальським зварюванням. Для зміцнення тонких 
стінок ствола на нього послідовно у розпеченому стані набивалось кільце з чопами, 
потім вузьке кільце, далі хомут (широке кільце), а потім знову вузьке кільце і т. д. 
Кількість таких секцій (кільце -  хомут) залежала від запланованої довжини ствола. В 
іншому варіанті як донна, так і дульна частини ствола фуглера могли складатися не із 
секцій, а з кількох (зазвичай трьох) шарів прокованого й звареного заліза, викладеного 
уздовж і поперек первинної трубки ствола.

Останнє армуюче кільце на стволі біля жерла гармати зазвичай мало більший від 
інших кілець діаметр. Дуло могло бути сформоване з кількох кілець різного діаметру. 
Для надання міцності гарматі частину ствола, яка виступала за дульне кільце, 
розрубували на кілька частин й загинали назовні, приковуючи до того ж дульного 
кільця.

До задньої стінки рами приварювалося правило-рукоять для маневрування й 
прицілювання, що в письмових джерелах фігурує як «хвіст». Саме через цей елемент 
ствола подібні гармати називалися «хвостуші» (у російській термінологічній традиції).
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Заряджання фуглерів відбувалося не з дульної частини ствола, а з казенної, як у 
сучасних гармат. Перед пострілом у раму встановлювалася виймальна камера у вигляді 
металевого стакана, відкритого до ствола, заздалегідь заряджена порохом (ілюстрація 
№ 15). Для утримання камери в рамі, у нижній її частині закріплювалася металева штаба. 
В інших, більш модернових зразках подібних гармат, рама виготовлялася з цільним дном. 
Між задньою стінкою рами та зарядною камерою забивався дерев’яний або залізний клин, 
який мав щільно притиснути камеру до ствола. Після цього до ствола гармати вкладалося 
ядро, яке забивалося пижем. Гніт підносився до запального отвору в камері. Постріл.

У такий спосіб начебто вирішувалася проблема скорострільності, оскільки 
змінних зарядних камер (порохівниць) могло бути декілька: поки одна вистрілює, друга 
заряджається порохом, третя очищується від нагару і так далі. Тому не викликають 
подиву інвентарні записи, приміром, про два фуглери і аж дев’ять порохівниць до них 
з арсеналу замку Глинян 1495 року [Duo foglary castri Glynyanensis. Nouem prochownycz 
eiusdem castri Glynyany] (34,11). І зовсім зводились нанівець усі переваги фуглерів, як 
у випадку з арсеналом Скали, де в 1484 році було три гармати й до них усього три 
порохівниці («prochownicze tres, ffoglari tres»)(33, 6).

Казнозарядні гармати були винайдені доволі рано, але незабаром від них довелося 
відмовитись, оскільки не вдавалося досягти надійної обтюрації -  щільного контакту 
між рухомою зарядною камерою та стінками ствола фуглера. Унаслідок негер- 
метичності значна частина порохових газів після вибуху пороху витрачалася 
непродуктивно, що зменшувало початкову швидкість ядра та ефективність пострілу, і 
стало зрозуміло, що скорострільністю потрібно пожертвувати. Погане з’єднання 
порохівниці зі стволом не дозволяло збільшити калібр і, більш того, впливало на 
влучність пострілів. Дульнозарядні гармати мали базові переваги: вони були надійніші, 
міцніші, могутніші та дальнобійніші. Через такі непереборні для тогочасних ливарних 
технологій перепони фуглери поступово полишили арсенали й на початку XVI століття 
ми вже майже не знаходимо їх в українських замках.

Інша справа -  використання гармат зі змінними порохівницями в бортовій 
корабельній артилерії, де вони мали сенс, незважаючи на всі недоліки. Морський бій 
XVI-XVIII століть при зближенні суден на відстань у кілька десятків метрів вимагав 
масованого артилерійського вогню в короткий проміжок часу, аби завдати найбільшої 
шкоди такелажу та бортам. Для перезаряджання класичних гармат потрібен був час, 
тому казнозарядні фуглери, навіть невеликих калібрів, були незамінними, особливо для 
таких малотоннажних суден, як козацькі «чайки». Крім того, перевага калібрів 
турецьких корабельних гармат унеможливлювала ведення артилерійської дуелі між 
козацькими чайками та галерами. Двобої для козаків могли бути переможними лише 
завдяки маневреності, несподіваності й масованому вогню з фуглерів нижче ватерлінії.

713 огляду на архаїчний спосіб виготовлення ствола (проковування та зварювання), 
грубість обробки поверхні та невеликий калібр, ми можемо припустити кілька варіантів 
походження цієї гармати: запорізький (XVII століття), ранній турецький (XVI століття) 
або ще більш ранній генуезький (XV століття). Ураховуючи архітектоніку інших 
стволів з групи знайдених на о. Тендра, до якої належала й ця гармата, вочевидь, слід 
визнати за нею турецький або італійський «родовід». Але користуватися ними як
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трофеями з турецької галери могли, звісно, запорізькі козаки, арсенал яких у всі часи 
формувався переважно з трофейних, дарованих або куплених гармат.

В українських музеях зберігається кілька зразків казнозарядних кованих гармат 
XV-XVII століть, подібних до ствола з цієї позиції каталогу: гармата, знайдена на
о. Хортиця 1840 року (Запорізький обласний краєзнавчий музей); гармата, знайдена 
на березі Дніпра біля Херсона 1846-1847 року (Одеський обласний краєзнавчий 
музей); дві гармати, знайдені поблизу о. Хортиця 1872 року (Дніпропетровський 
історичний музей ім. Д. І. Яворницького); гармата під етикеткою «гармата з 
козацької «чайки» (Музей Білгород-Дністровської фортеці); дві гармати, знайдені у 
Каламітській затоці 1964 року (Кримський республіканський краєзнавчий музей). 
Майже всі перелічені зразки описані в роботах запорізького дослідника Г. І. Ша- 
повалова (114-118).

72 Тільки вертлюга давала можливість під час маневрування човна вести вогонь на всі 
боки, тоді як ефективність артилерії головної палуби залежала виключно від положення 
судна. Корабельні гармати на вертлюгах не завдавали великих втрат живій силі 
супротивника, про дальність пострілів також не йшлося, але з близької відстані вони 
пробивали борти кораблів нижче ватерлінії, що, власне, і було потрібно. За великим 
рахунком, це були модернізовані гаківниці з радіусом дії 360°, оскільки вертлюги мали 
функції того ж гаку, що кріпився до борту, фіксував ствол під час наведення й гасив 
відбій.

Що стосується козацьких «чайок», з якими в українській історіографії зазвичай 
асоціюють вертлюжні гармати, то цей тандем часто був напрочуд ефективним. Бортові 
козацькі гармати могли стріляти так низько, що їх ядра неслися, ледь не торкаючись 
поверхні води. Тому кілька таких «чайок» могли примусити до здачі велику турецьку 
галеру, також забезпечену вертлюжними гарматам, але більших калібрів, що часто не 
могли влучити у низькобортні маневрені козацькі човни. Подібна ситуація склалася в 
Атлантиці з невеликими португальськими каравелами, щодо яких тривалий час 
поширювалася грізна слава.

На думку експертів з ведення морських боїв часів вітрильників, головною метою 
бортової артилерії є нанесення удару й дезорганізація супротивника. Такі заходи 
зазвичай готували чи попереджали взяття на абордаж. Тому гармати використовувалися 
лише на незначних дистанціях.

На початку XVII століття воєнно-морські бронзові гармати на вертлюгах досягли 
такого рівня якості, що залишалися конструктивно незмінними майже впродовж 
наступних двохсот років. Чавунні та залізні вертлюжні стволи були не настільки 
досконалими, але також мали високий рівень бойової ефективності.

Країни, щоденне життя й потенційний економічний розвиток яких були пов’язані
з водним простором, обов’язково забезпечували свої кораблі (як воєнні, так і торго
вельні) вертлюжними гарматами малих калібрів. Кілька таких гармат (більших 
калібрів) розміщувалися зазвичай на верхній палубі та вели вогонь над фальшбортом, 
а більш легкі встановлювали в надбудовах на баці чи юті. Ці скорострільні гармати з 
широким радіусом дії могли вести вогонь у той час, коли судно тільки розверталося 
бортом для гарматного залпу з головної палуби.

123



О. Мальченко.  Музей української  артилері ї  X V - X V I I I  століть.  Частина І

Приміром, Голландська Ост-Індська Компанія, що за документами та символікою 
відома під абревіатурою VOC [Generale Vereenichde Geoctroyeerde Oostindische Com- 
pagnie], аж до XIX століття була зацікавлена у виготовленні великої кількості 
малокаліберної вертлюжної артилерії (про таке застосування гармат насамперед 
свідчить форма й довжина чопів) для своїх невеликих суден у Південно-Східній Азії 
(ілюстрація №16). Кораблі компанії звозили товари з факторій усього регіону, які в 
головних портах перевантажували на великі океанські судна для відправки до Європи. 
Гармати відливали у місцевих, часом тимчасових людвисарнях (204).

До речі, саме зношеність чопів допомагає визначити, як довго гармата була 
вертлюжною.

Однак використання вертлюги не було монополією морської артилерії. Приміром, 
гігантські кількатонні залізні гармати й досі спочивають на масивних вертлюгах, 
умонтованих в округлі артилерійські площадки на бастіонах індійських фортів 
Гульбарга, Біджапур, Бідар, Голконда, Елгандал, Басава Каліан, Кгандар, Паренда, 
Райчур, Гавілгарх, Нальдург (128,125-147) (ілюстрація № 17).

73 Обтюрація (франц. obturation, від лат. obturo -  закриваю, затикаю) -  це забезпечення 
герметизації каналу ствола під час пострілу з вогнепальної зброї для запобігання 
прориву назад чи вперед порохових газів. У гарматах з виймальною зарядною камерою 
обтюрація досягалася за рахунок конусної форми цієї камери, обліплення глиною місця 
її з’єднання зі стволом та підтискання рухливої камери металевим клином.

74 Дослідникам відомі десятки письмових згадок античних авторів й середньовічних 
картографів і мандрівників про острів Тендру. У районі острова 28-29 серпня 1790 ро
ку відбувся бій між російською ескадрою контр-адмірала Ф. Ф. Ушакова й турецькою 
ескадрою капудан-паші Хусейна, яка, зазнавши поразки, спочатку відійшла до гирла 
Дунаю, а потім повернулася на Босфор. У вересні 1854 року під час Кримської війни 
союзницькі пароплави підійшли до острова Тендри й висадили десант за водою. 
Вочевидь, ця сама ескадра вивезла з Кінбурнської коси десятки трофейних бронзових 
турецьких стволів XVII-XVIII століть, що лежали насипом по захопленні фортеці 
Кінбурна в 1788 році.

Але як зручна якірна стоянка найчастіше острів Тендра згадується з XVI століття 
в зв’язку з морськими діями запорожців. Саме біля його берегів відпочивали козацькі 
флотилії після чорноморських походів. Водночас тут крейсерували турецькі галери з 
Очакова, намагаючись перехопити запорозьких піратів на підходах до гирла Дніпра. 
Іноді їм це вдавалося, і в запеклих боях гинули козацькі «чайки» (річково-морський 
човен з екіпажем 50-70 чоловік, озброєний кількома малокаліберними гарматами) з 
усім спорядженням і гарматами. Галери також не були застраховані від неочікуваного 
нападу запорожців. У разі небезпеки, козаки могли витягнути «чайки» на острів, 
рятуючись від нерівного морського бою, або ж затопити човни на мілині, а корабельну 
артилерію закопати в прибережному піску до кращих часів. Вочевидь, саме таку 
козацьку схованку 1888 року знайшли рибалки. У 1853 році згадується, що від Тендри 
до Каркінітської затоки розташовуються 17 риболовецьких партій, у яких працювало 
264 робітника. У «Статистичних таблицях про господарське становище сіл Дніп
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ровського повіту за 1886 року» вказувалося, що на рибний промисел до Тендри 
приїздили спритні артілі з мешканців Зубрівки та Станіслава. Одна з таких артілей і 
натрапила на старовинні гармати.

До музею у Санкт-Петербурзі раритетні й доволі оригінальні стволи потрапили 
вже наступного 1889 року (52,151).

75 Згідно з історичною італійською гарматною типологією, цей ствол відповідає 
казнозарядній гарматі середнього калібру «petriere da braga» (206).

76 Ураховуючи матеріал литва, великий калібр, геральдичний щит і наявність 
арсенального номера, гармата не могла бути виготовлена в Запорозькій Січі. Вочевидь, 
це італійська корабельна гармата (венеціанська чи генуезька) XVI-XVII століть, що 
потрапила на турецький флот як трофей. Уже по тому гармату могли захопити 
запорожці. Подібний зразок гармати на вертлюзі (трофейна венеціанська гармата із 
зображенням крилатого лева (інв. № 358) знаходиться у Воєнно-морському музею 
Стамбула: бронзовий литий ствол із залізною рамою для фіксації виймальних зарядних 
камер (ілюстрація №18).

Згідно з генуезькими хроніками, венеціанці вже 1380 року встановлювали на 
своїх воєнних кораблях бомбарди, але їх «galere da mercato» (торгові галери) 
залишалися неозброєними аж до середини XV століття. Однак у 1460-х роках гармати 
вже були звичним озброєнням галер, й урядова постанова передбачала команду із 
шести артилеристів на кожному борту. У 1486 році обов’язкову кількість гармашів на 
борту «galere da mercato» було збільшено до восьми осіб (113, 60-61, 202).

Генуезькі конкуренти Венеції кожне своє судно водомісткістю понад 600 тонн 
уже із середини XIV століття озброювали п’ятьма бомбардами (20).

Отже, італійські флоти мали чи не найдавнішу традицію озброєння кораблів 
фуглерами на вертлюгах, і до часів морського протистояння з Османською імперією 
таких гармат накопичилося тисячі. Значний відсоток з них турки відбирали як 
трофеї, установлюючи згодом на свої галери, оскільки гармати зазвичай були високої 
якості.

Ствол з о. Тендри доволі великого калібру, тому навряд чи був встановлений на 
козацькому судні, а призначався для арсеналу Січі. Озброєння запорозьких «дубів» 
малокаліберними фальконетами пояснюється тим, що за відсутності палуби за
стосування 6-8-фунтових гармат на вертлюгах (а тим паче -  відкотних) було не
можливим, оскільки для цього потрібно було б повністю переобладнати човен і значно 
зменшити команду через велику вагу боєзапасу. Приміром, у поході на один фальконет 
флотилії мало припадати 100 ядер і 30 зарядів картечі (4). Таким чином, важкі гармати 
на запорозьких «дубах» можна було транспортувати, але стріляти лише з берега, 
оскільки під час пострілу відбій гармати міг понівечити й човен, і людей. За умов 
обмеженого простору на безпалубному човні під час бою перезарядити або ж 
перенацілити в інший бік 6-фунтову гармату було вкрай складною справою.

Тому ми можемо припустити, що цей трофей, який так і не вдалося доставити на 
Дніпро, козаки, переслідувані турецьким флотом, були змушені заховати на острові до 
кращих часів.
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77 Див. коментар 72.

78 Див. коментар 74.

79 На стволі зображено пустий геральдичний щит за відсутності декору й будь-якої 
епіграфіки. Отже, індивідуальність замовника нічим не підкреслена. Можливо, 
замовника взагалі не існувало, і цей гарматний ствол -  заготовка людвисаря «про 
запас», на майбутній продаж. Людвисарі часто відливали стволи заздалегідь, так би 
мовити, у «нульовому» варіанті, з мінімальним оздобленням, аби лише надати гарматі 
презентабельного вигляду, чи навіть взагалі без оздоблення. Але з появою реального 
покупця на геральдичному щиті швидко карбувалося зображенням герба майбутнього 
власника або приварювалася рельєфна плакетка.

80 Ствол відповідає типу італійської казнозарядної гармати середнього калібру «petriere 
da braga».

81 Отже, на стволі відлито геральдичний щит з не зовсім «читабельною» багатокутною 
геометричною фігурою. На увагу заслуговує зображення на тлі фігури літери «А», 
оточеної рельєфними квітами. Вочевидь, під одинокою літерою «ховається» або місце 
відлиття ствола, або ім’я людвисаря. Композиція літери й геометричної фігури могла 
також бути гмерком людвисаря, його виробничою маркою. Якщо брати за основу 
італійське походження гармати, то подібний зразок, відлитий представником відомої 
венеціанської людвисарської родини Альбергетті -  Джованні Франческо Альбергетті, 
тепер зберігається в артилерійській колекції Тауера (Лондон) (ілюстрація № 19). На 
правій чопі ствола різьблена літера «А», на лівій -  інвентарний номер «177». На донному 
кільці різьблена монограма -  підпис майстра: «F.G.A.» [Francesco Giovani Alberghetti] 
(132,136). Однаковий принцип «паспортизації» гармати замовниками, з використанням 
літери й числа, дає змогу припустити, що літера «А» означає «ARSENALE DI VENEZIA» 
[Арсенал Венеції]. Франческо Альбергетті працював у Венеції між 1692 і 1722 роками. 
Ще одна гармата, підписана його повним іменем «GALEACIVS ALBERGETI ME FECIT» 
(вочевидь, людвисар, за тогочасною модою, використав пізньолатинський варіант імені 
Franciscus -  «француз; той, хто походить з Франції», яке, своєю чергою, походить від 
латинського слова gallus -  галл), потрапила як трофей до турків і тепер знаходиться в 
колекції Воєнного музею в Стамбулі (ілюстрація № 20).

В останній чверті XVII століття відливав гармати ще один Альбергетті -  Антоніо 
Гораціо, який отримав солідний статус офіційного людвисаря Венеціанської Республіки 
(«Publice Fusor Venetvs»). Відома його робота з підписом «HORATIVS ANTONIVS AL- 
BERGHETTVS PVB. FVS.VEN. AN. DDCLXXXIV» (132, 137). Нарешті, Сігізмондо 
Альбергетті перед еміграцією до Англії також працював у Венеції в 1680 роках (132, 
138, 19), підписуючи свої гармати монограмою «S.A.» (140). Його робота (трофейна 
п’ятиствольна мортира) нині знаходиться у колекції Воєнного музею Стамбула 
(ілюстрація № 21).

Однак бронзовий вертлюжний казнозарядний фуглер з даної каталожної 
позиції не відповідає морфології венеціанських корабельних гармат «petriere da
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braga» кінця XVII століття (180). Слід також пам’ятати, що бронзова артилерія на 
флотах італійських торговельних республік поступилася більш дешевим чавунним 
гарматам ще в першій чверті XVII століття (201). Тому звернемо увагу на більш 
ранні зразки венеціанських фуглерів, які зберігаються, приміром, у музеї 
хорватського міста Біоград на Мору. їх знайдено серед уламків венеціанського 
корабля «Gagiana», що затонув 1583 року південніше Біограда (200). Монограма 
«Z.A. 1582» на двох великих пишно декорованих колибринах означає, що їх відлив 
1582 року Джованні II (Жуан) Альбергетті. Три ствола відповідають типу «petriere 
da braga» (середньокаліберні казнозарядні стволи), один «moschetto da braga» 
(малокаліберний казнозарядний 1 -фунтовий ствол) і два ствола -  «passavolante» 
(міньйони або великі фалькони) (181). Саме «petriere da braga», відлиті, вочевидь, 
близько середини XVI століття, ідентичні архітектоніці ствола, представленого в 
нашому каталозі, та збігаються зі зразком корабельної венеціанської гармати з 
колекції Воєнного музею Стамбула.

Хоча гармати цього типу, дуже прості у виробництві й мали загальний для всього 
Середземномор’я вигляд, але їх морфологія в поєднанні з літерою «А» дає нам 
можливість приписати гарматі з цієї позиції каталогу венеціанське походження 
середини XVI століття.

82 Гармату було відлито в Білій Церкві або ж для арсеналу Білої Церкви на 
замовлення коменданта Яна Стахурського. По призначенні 1768 року комендантом 
Кам’янецької та всіх українських прикордонних фортець полковника Яна де Вітте 
виникла ідея сконцентрувати в Кам’янці гармати та боєприпаси з інших українських 
цейхгаузів. Полковник уважав за краще залишити без артилерії фортеці Білу Церкву 
й Окопи св. Троїці, але за їх рахунок забезпечити Кам’янець: «Poniewaz zdaie si$ 
Przeswietney Komissyi Woyskowey, aby fortece pomnieysze zaniechac у dzialla iako to 
z Bialey Cerkwi, у z Okopow do Kamienca sprowadzic, ktore b^d^ potrzebowac zupelnie 
nowey osady» (9). Вочевидь, деякі кроки в цьому напрямку було здійснено, оскільки 
інвентар фіксує десять чавунних гармат, привезених з Окопів св. Троїці (159, 113). 
Серед кам’янецької артилерії ми зустрічаємо також бронзову гармату 1666 року з 
Білої Церкви (ілюстрація № 22), що згадується в інвентарі замкового цейхгаузу 1789 
року (159,110).

83 [Jan Stachorski General Major Jego Krolewskiej Mosci]. Ян Стахурський був 
комендантом Білої Церкви у 1664-1668 роках. Польський історик й етнограф, 
дослідник Правобережної України Едвард Леопольд Руліковський 1855 року опуб
лікував у «Варшавському щоденнику» життєпис генерал-майора графа Яна Стахур
ського (f 1669 року) -  відомого військового діяча Речі Посполитої XVII століття (209, 
177). Білоцерківська польська залога, що складалася з близько трьох тисяч вояків 
завдавала багато прикрощів козакам і місцевому населенню. За словами історика 
Д. Дорошенка, крім залоги з жовнірів, комендант мав у своїм розпорядженні 
охотницький полк так званих серденят, козаків Білоцерківського полку на чолі з 
полковником Самійлом Фридрикевичем, лояльність якого Стахурський часто під
тверджував і клопотався про наділення його маєтностями» (38, 11).
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84 Укладачі «Каталога материальной части артиллерии» приписують гарматі саме 
київське походження (52,169).

85 Наразі ми не маємо документальних свідчень щодо особистої долі та професійного 
доробку людвисаря Якова Маркова.

86 Вочевидь, місцем лиття ствола слід визнати Україну, оскільки на гарматі відлито 
приватний герб (у Росії на той час це виключалося), а також напис «РОКУ 1673» 
(московські майстри написали б «ГОДА»), Крім того, на гарматах та дзвонах, відлитих 
на замовлення московських урядовців завжди ставилася дата від «створення світу», на 
українських замовленнях -  від Різдва Христового.

87 Розшифрувати абревіатуру довкола геральдичного щита поки що не вдалось, однак 
подібний гербовий символ (боротьба лева й крилатого дракона) зустрічається на тарілі 
40-гривенної пищалі «Свиток» російського виробництва (1591 рік, новгородський 
майстер Семен Дубінін) (ілюстрація № 23).

88 Гармата потрапила до Артилерійського історичного музею в 1938 році.

89 Замовники гармати брати Георгій і Костянтин Котоні належали до заможної львівської 
родини грецького походження, члени якої, сповідуючи православ’я, допомагали Ставро
пігійному братству кредитами. Завдяки своїм фінансовим талантам (чи махінаціям?) вони 
спромоглися стати кредиторами короля Яна III на час виборів, за що згодом отримали не 
лише титули королівських секретарів, а й були нобілітовані на коронаційному сеймі 
1676 року. Згідно з титульним написом на стволі, це була одна з подарункових гармат, 
відлитих з приводу отримання шляхетства їх замовниками. Новоспечені шляхтичі, ех 
consuetudino [згідно встановленого звичаю], в ейфорії замовили кілька подарункових 
орнаментованих гармат у львівського людвисаря. Бажаючи засвідчити відданість осо
бисто королю Яну Собєському, брати придбали гармати з гербом «Яніна» (власним 
гербом нового короля) та обрали патроном стволів св. Станіслава -  покровителя Польщі. 
Зрештою, такий коштовний дарунок сторицею повернувся до Котонів: у документах 
1680 року, приміром, Георгій згадується як збирач податків у руських землях (174, 402).

По відлиттю брати Котоні, вочевидь, передали подарункові гармати до коро
лівського арсеналу у Львові, звідки, після підписання Карловицької мирної угоди й 
повернення Кам’янця до Речі Посполитої, стволи були перевезені до цейхгаузу 
прикордонної подільської фортеці. Зрештою, одна з тих гармат згадується в інвентарі 
Кам’янця 1789 року (159,109).

90 На жаль, не вдалося знайти прямого документального свідчення про авторство 
гармати 1677 року, але ми схильні пов’язати цей відлив з професійним доробком львів
ського людвисаря Грегора Бельховича. По смерті Андрія Франке (близько 1668 року) 
його майстерня перейшла у власність Георгія Лотринга (Лютрина) й наступні кілька 
років львівським гарматобудуванням керував саме він. Вочевидь, призначення 
керівником людвисарні Лотринга призвело до скандалу між ним і Грегором Бель-

128



Коментарі

ховичем, який сім років служив підмайстром у А. Франке, а тому мав надію на це 
прибуткове місце. Після невдалої спроби отримати роботу у Львові Бельхович вирушив 
до Литви, але згодом, по смерті Лотринга (1672 рік), повернувся й уклав контракт з 
міським урядом на посаду заприсяженого міського людвисаря, яким і працював до 
самої смерті (близько 1683 року).

Львівські актові книги рясніють записами щодо його діяльності з ремонту 
міської артилерії та активного відливництва нових гармат, чому значною мірою 
сприяв незадовільний стан справ у варшавському арсеналі. По смерті королівського 
гарматника Даніеля Тіма (1660 рік) робота варшавської людвисарні швидко згасає, 
і «старший над королівською арматою» починає замовляти нову артилерію у Львові, 
де лиття стволів протрималося довше завдяки потужним замовленням українських 
«королев’ят». Дефіцит новітньої артилерії інспірував у 1670-х роках чергову дер
жавну акцію з переплавлення старих гармат, тільки тепер «вистріляну» гарматну 
бронзу збирали з усіх неспокійних українських воєводств і централізовано 
направляли не до Варшави, а до львівських людвисарен. Здається, саме Бельховича 
стосуються документальні відомості, знайдені К. Гурським, згідно з якими людвисар 
Грегор зі Львова, названий «новим», отримував платню за гармати для варшавського 
арсеналу (154,108).

Вочевидь, з огляду на заслуги майстра, по смерті Бельховича міський магістрат 
на деякий час залишив гарматну майстерню у володінні його дружини Ганни.

91 Інвентарний номер свідчить про перебування гармати в російському полоні.

92 [ГЕОРГІЙ І КОСТЯНТИН КОТОНІ НАЙСВІТЛІШІЙ КОРОЛІВСЬКІЙ ВЕЛИЧ
НОСТІ, З ВДЯЧНОСТІ ЗА ОТРИМАНІ ВІД РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ ДОБРОДІЙСТВА, ТІ 
ВОЄННІ МАШИНИ ПОЛЬСЬКОМУ КОРОЛІВСТВУ ПОДАРУВАЛИ, РОКУ 1677].

93 Гармата належала власнику міста Станіславова Анджею Потоцькому гербу «Пилява» 
(помер 1691 року) -  сину Станіслава Ревери Потоцького (ілюстрація № 24). У 1660 ро
ці отримав уряд великого коронного хорунжого, у 1669 році -  київського воєводи. 
Відзначився в битві під Хотином (1673 рік), під час якої керував лівим крилом коронних 
військ. На королівських виборах 1674 року підтримував кандидатуру Яна Собєського, 
хоча наполягав на профранцузькій й антигабсбурзькій політиці. У 1675 році розгромив 
татар у битві під Калушем. У 1680 році іменований краківським воєводою, а у 1682 ро
ці -  краківським каштеляном. Під час віденської кампанії 1683 року король доручив 
йому тимчасове управління Річчю Посполитою. Постійно влаштовуючи воєнні виправи 
на Поділля, А. Потоцький відібрав значну частину цієї територію з-під турецького 
контролю. У 1684 році став польним коронним гетьманом. Брав участь у невдалих 
молдавських воєнних походах 1684 і 1685 років.
94 [ТАК ЗАБИВАЮ ХУДОБУ]. Латинський девіз дає привід вважати, що цей відлив був 
замовлений у Гданську на початку 1690-х років, за аналогією з гарматою Яна III 
Собєського гданського виробництва (королівська 6-фунтова гармата, також відлита у 
Гданську 1692 року, була оздоблена гербом «Яніна» і написом: «IOANNES TERTIUS 
DEI GRATIA REX». На стволі різьблене зображення бика і напис: «DUM MUGIO
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FERIO» (174,155). Можливий також варіант відливу ствола в самому Станіславові та 
копіювання епіграфіки з уже існуючої гданської гармати або емблематичної збірки.

95 [АНДЖЕЙ НА ПОТОКОВІ В СТАНІСЛАВОВІ ПОТОЦЬКИЙ, КРАКІВСЬКИЙ 
КАШТЕЛЯН, ГЕТЬМАН ПОЛЬНИЙ КОРОННИЙ, СТАРОСТА ЛЕЖАЙСЬКИЙ ДЛЯ 
ПОВАЛЕННЯ СИЛОЮ ПРИКОРДОННИХ ВОРОГІВ І ЗАХИСТУ СТАНІСЛАВОВА 
МЕНЕ ПОТРУДИВСЯ ЗРОБИТИ]. 1662 року Анджей Потоцький на місці села 
Заболотів заснував місто, яке назвав Станіславовим на честь свого батька. Власник 
розглядав поселення, насамперед, як твердиню для оборони родинних українських 
маєтків від татарських набігів, але згодом воно перебрало на себе значно ширшу 
загальнодержавну оборонну функцію. Скажімо, від часу захоплення турками Кам’янця 
на Поділлі (1672 рік) Станіславська фортеця разом із сусіднім Галичем відчула увесь 
тягар оборони південно-східних кордонів країни. Це про неї писав у своєму «Що
деннику» в 1672 році німецький мандрівник Ульріх фон Вердум: «Фортифікація скла
дається з шести правильних земляних бастіонів, нижче яких -  частокіл з поставлених 
сторч цілих дубів. Головна лінія бастіонів має 150 стоп довжини. Пан Франсуа Ко- 
рассіні з Авіньйона, підполковник у гвардії воєводи (Анджея Потоцького -  М. О.), 
побудував ці фортифікації». Турки вже 1676 року облягали Станіславів, який під 
проводом коменданта Яна Домнемарка з честю вдалося відстояти ціною величезних 
руйнувань. З цього приводу з’явилася спеціальна постанова варшавського сейму 1677 
року про звільнення міста від податків. Роботи зі зміцнення Станіславської фортеці 
тривали до середини XVIII століття. У 1679-1682 роках інженер Кароль Беное 
вдосконалював фортецю, розширюючи укріплення у напрямку новозбудованого замку- 
палацу Потоцького. Тоді твердиня набрала поздовжнього вигляду.

Сучасник на початку XVIII століття повідомляв, що місто Станіславів «оточували 
червоні з цегли фортифікаційні мури, глибокі і широкі переколи відділяли місто від 
передмість, і лише довгими через канави мостами можна було дістатися до двох 
фортечних брам, званих Галицькою і Тисменицькою, а також вузькими і довгими 
мостами можна було увійти до міста через малу хвіртку, призначену для прогулянок, 
звану Вірменською». Фортечні рови заповнювалися водою з Бистриці. З півдня доступ 
до фортеці ускладнювався Чорним лісом і смугою суцільних боліт.

96 Історія Ланцута сягає середньовіччя. Датою локації міста прийнято вважати 1349 рік 
і пов’язувати цю подію з королем Казимиром Великим. Ланцут належав свого часу 
Пилецьким, Стадницьким, Любомирським і Потоцьким. Перша садиба «панів на Лан- 
цуті» знаходилася на узгір’ї в північній частині міста. Теперішній замок був зведений 
за наказом Станіслава Любомирського в 1629-1642 роках. То була новочасна рези
денція на зразок «palazzo in fortezza». Йозеф Потоцький побрався з Терезою 
Оссолінською, дочкою Францишка Оссолінського, від чого була започаткована лан- 
чуцька лінія роду Потоцьких. У 1816 році по смерті княгині Любомирської весь маєток 
перейшов у власність її онука Альфреда І Потоцького, який утворив тут 1830 року орди
націю. Його син Альфред II Потоцький зрідка бував у Ланцуті, тому замок і парк були 
занедбані. По смерті Альфреда II Ланцут перейшов у володіння Романа Потоцького, 
який разом з дружиною Ельжбетою з Радзивіллів повернув замку минулу велич.
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97 Гармата відлита на замовлення відомого військового діяча Гетьманщини останньої 
чверті XVII століття Іллі Федоровича Новицького -  непересічної людини, представника 
вищого ешелону урядовців лівобережного гетьманату, компанійського полковника. 
Батько його був дрібним польським урядовцем -  чашником і володів маєтком у 
Ліденському старостві, тому перша половина життя майбутнього полковника пройшла 
на Правобережній Україні. Документи «Збірки Новицького», що зберігаються в 
Інституті рукописів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського НАН 
України, охоплюють біографію полковника з 1675 по 1697 роки. Відомо, що в 1671— 
1673 роках він обіймав посаду коменданта Димерської фортеці. Причини переходу на 
службу до гетьмана І. Самойловича компанійським полковником, наразі залишаються 
невідомі. Новий гетьман І. Мазепа, вочевидь, віддавна мав непогані стосунки з 
І. Новицьким, цінував його і дбав про примноження майна й статків останнього. Уже
12 вересня 1687 року полковник отримав село Нехаївку та Царувський млин. Згідно з 
іншим універсалом від 12 січня 1689 року Мазепа надав йому «городище опустілое 
Снітин з селами Окопом и Исачками и з инними до него належними здавна приселками 
и угодьями». Компанійський полковник -  активний учасник обох Кримських походів, 
бойових дій 1690-1696 років. 26 червня 1696 року І. Мазепа призначив І. Новицького 
начальником прикордонних містечок і фортець. У документах за 1697 рік він згадується 
як начальник прикордоння від Дніпра до Ворскли. І. Новицький користувався в 
І. Мазепи дуже великою довірою. Саме його гетьман залишав у Батурині замість себе 
на час поїздок до Москви.

Вочевидь, через похилий вік полковник полишив службу. Гетьман надав йому 
почесне звання значного військового товариша. Відомо, що 21 квітня 1702 року 
І. Новицький був ще живий (85, 218-220).

98 Роки правління І.Мазепи були вщент заповнені тривалими, майже безперервними 
війнами і походами, які загалом виснажували господарство країни. Однак наслідки 
воєнних дій нерівномірно відчували на собі окремі частини Гетьманщини. Скажімо, 
перманентна війна з Кримом і Туреччиною руйнувала господарство південних 
прикордонних полків, насамперед Полтавського, і майже не зачіпала північні полки, 
часом навіть могла йти їм на користь, форсуючи розвиток певних галузей 
промисловості, скажімо, воєнного ливарництва.

Саме тут, на мирному кордоні з Росією, на перехресті торговельних шляхів з 
Москви у Польщу, Литву та до Чорноморського узбережжя, у спокійному про
мисловому середовищі можна було налагоджувати гарматне виробництво. Тим більше, 
що поряд (Стародубський, Чернігівський, Ніжинський полки) розвивалася суміжна 
залізорудна промисловість, у яку інвестували старшинські родини, поступово 
переміщуючи центр своїх інтересів з півдня на північ у «смирнейшіе» полки (82,115). 
Активна господарська діяльність вирувала, головне, довкола Глухова й Стародуба, у 
якому, як і в Полтаві, концентрувалася торгівля між Правобережжям і Лівобережжям.

У 1670-х роках у лівобережній Гетьманщині запанував відносний спокій, що 
сприяло економічному розвитку регіону. На тлі загального економічного піднесення 
вирізнявся Глухів, який поступово до кінця XVII століття переріс за своїм значенням 
не тільки сотенне, а й полкове місто (25, 26). У Глухові будували цегляні церкви -
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Михайлівську (1692-1693 роки) і Миколаївську (1693-1695 роки) майстри артілі на 
чолі з відомим «записньїм государевьім мастером Матвеем Ефимовьім». На прохання
І. Мазепи в Глухові начеб то працював знаменитий московський архітектор Дмитро 
Аксамитов (1700 рік), хоча невідомо, що саме він будував. Місто квітнуло і в описі 
московського священника Іоанна Лук’янова (1703 рік) Глухів виглядав більш заможним
і презентабельним, ніж офіційно столичний Батурин. Нарешті, оскільки Глухів був 
одним з найбільш розвинутих міст на кордоні з Росією (поблизу Путивля), то по 
катастрофі 1708-1709 років його призначили новою столицею Гетьманщини.

Та й фортецею Глухів був неабиякою, хоча й побудованою «на козацький манір»
з дерев’яними баштами та валами, що за формою нагадували бастіонні конструкції. У 
1720-1760-х роках стараннями кількох царських архітекторів (Валлена, Данила 
Дебоскета, Юхима Наумова, Андрія Квасова) навколо Глухова з’явилися новітні 
«правильні» укріплення. Важливою ланкою міської системи оборони була людвисарня 
(гарматний двір).

Місто перетворилося на найбільший осередок людвисарництва в Гетьманщині: 
тут виготовляли дзвони, казани, литаври, мідний посуд і, звісно ж, гармати. Разом з 
Ромнами, Коропом і Кролевцем Глухів був місцем постійної дислокації «військової 
армати». Виходячи з листування Мазепи, гетьман доволі часто бував у Глухові. Щоб 
розмістити специфічні виробництва й управлінські структури, ще наприкінці XVII сто
ліття за межами фортеці, у районі Красної Гірки, на східному боці нинішньої вул. 
Путивльської, відвели неправильну в плані чотирикутну ділянку розмірами 100x125 
сажнів, площею близько 6 га. Територію гарматного двору оточили невеликим земля
ним валом, без оборонних башт, з єдиною в’їзною брамою на заході від вул. Пу
тивльської. Це укріплення не лише захищало підприємство й артилерійський парк, а й 
південні підходи до міста, де на рівнині не було природних перешкод.

Після 1708 року в гарматному дворі, крім кількох корпусів власне людвисарні, 
свердлильні і трьох цейхгаузів, в окремому приміщенні розмістилася канцелярія 
Генеральної артилерії на чолі з Генеральним обозним, яка керувала всіма артилерій
ськими справами. Раніше вона знаходилася, вочевидь, у Батурині. Поряд на території 
гарматного двору було споруджено «казарму артилерійських служителів». Серед них 
був, після Карпа Йосифовича (Балашевича), у першій половині XVIII століття відомий 
своїми мистецьки виготовленими гарматами І. Горлянкевич. У 1761 році І. Чуєвський 
відливав гармати для Запорозької Січі. Виготовлені у глухівській ливарні стволи 
перебували на озброєнні до кінця XVIII століття (25, 40).

Глухівський гарматний двір на зламі XVII-XVIII століть, вочевидь, мав усі 
ознаки доморобного виробництва й не «дотягувався» до ливарних мануфактур, які 
починали зароджуватися, скажімо, у Росії. Він не міг також охопити й чавунне 
виробництво. Це була гарматна майстерня, розрахована на відносно невелику 
продуктивність, ураховуючи скромні потреби Гетьманщини в артилерії. Людвисарі 
Балашевичі та їхні колеги залишалися майстрами-універсалами, виготовляючи 
«штучний» товар на замовлення. Інше питання, чи була потреба в Україні розвивати 
мануфактурне виробництво гармат. За тієї геополітичної ситуації, у якій перебувала 
Гетьманщина, розвиток козацьких збройних сил був обмежений кількісно та якісно; 
глобального ворога, якого можна було настрахати модерною й могутньою арти
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лерією, не передбачалося, а якщо такий і з’являвся на горизонті, одразу задіювалася 
союзницька російська артилерія. Власної якісної сировини для гарматного 
виробництва не було, а торгувати гарматними стволами не випадало можливості 
через перепони з боку Росії.

Річна продуктивність праці людвисаря в середині XVII століття становила 
близько 20-25 полкових гармат, якщо вони відливалися невеликими серіями. 
Оригінально декорованих гармат-особистостей виготовлялося значно менше. Крім 
виготовлення форми та самого відливу, багато часу займали підготовка до литва, а 
також кінцеве «доведення» гарматного ствола: виймання гармати із землі, чистка ствола 
пилами, відсікання напливів, свердлення дульного каналу та його чищення, 
полірування ствола, а також різьблення декору та написів. Майстрові допомагали учні 
(5-8 осіб), а до підсобних робіт (риття ям, підвезення матеріалів, розтопку та 
підтримання вогню) залучалися робітники (зазвичай -  полонені). Скажімо, у 
московському Пушкарському дворі після Полтавської битви працювали десятки 
шведських полонених (97, 60). Тому можна вважати, що продуктивність праці 
гарматника булла доволі низькою. Звісно, з накопиченням досвіду, поліпшенням 
організації та з механізацією певних етапів виробництва, зі зростанням майстерності 
наприкінці XVII століття продуктивність гарматного виробництва дещо збільшилася.

Обмеженість документальних джерел не дає змоги створити більш-менш точне 
уявлення про виробничий потенціал Глухівської майстерні часів гетьманату І. Мазепи, 
про кількість зайнятих на виробництві майстрів, учнів і допоміжних робітників. 
Обмаль навіть випадкових дотичних джерельних даних. Єдине, що можна сказати, це 
те, що обсяг виробництва гарматних майстерен ніколи не був регламентований і 
залежав від замовлень конкретних осіб на те чи інше литво, які надходили час від часу 
за потребою. Подібна система праці була характерною й для московського гарматного 
литва: «...о литье пушек и мортир никакого определения не бьіло, а лили всегда, что 
понадобится по письменньїм и словесньїм е. ц. в. указам» (24, 218).

Оскільки гарматна майстерня в Глухові не справлялася з усіма замовленнями, 
особливо ремонтного та приватного характеру (спосіб формування гармат, так званий 
«повільний спосіб формування» з обов’язковим руйнуванням моделі, був доволі 
трудомістким, тому продуктивність праці майстрів була низькою), а також, можливо, 
через транспортні та фінансові перепони, невеликі гарматні майстерні (з одним 
ангажованим майстром на чолі) виникали в кількох інших українських містах (Київ, 
Ніжин, Почеп).

Після адміністративної реформи та ліквідації козацьких полків глухівська 
людвисарня ще якийсь час функціонувала, проте в 1780-х роках остаточно перестала 
діяти, її оборонні вали осипалися та поступово зникли. У сучасній планувальній 
структурі міста лише трасування вулиць Путивльської, Красної, Суворова та Маркса 
виказує межі колишньої людвисарні (25, 41)

99 Глухівські людвисарі батько й син Йосиф Тимофійович і Карп Йосифович Бала- 
шевичі -  єдині з українських людвисарів-гарматників часів «мазепинського бароко», які 
залишили по собі певну кількість декорованих гарматних стволів, позначених власним 
художнім стилем.
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Дотепер не виявлено документальних свідчень про дати й місця народження, 
навчання, праці, переїздів та інших обставин життя Йосифа Тимофійовича Балашевича. 
Декоровані гармати залишаються, на жаль, єдиним доступним нам джерелом для ви
вчення біографії цього людвисаря. Якщо спиратися лише на датовані зразки його гар
матних відливів (дотепер збереглися чотири стволи, виготовлені в 1692-1697 роках), 
можна припустити, що активна діяльність майстра припадає на 1690-ті роки. Усі гар
мати виконані в зручних і легких пропорціях, гарно прикрашені й не перевантажені 
орнаментикою.

Певний усталений набір декоративних елементів в оформленні донного та 
дульного завершень гарматних стволів можна вважати за одну з головних ознак 
художнього стилю майстра Йосифа Балашевича. Іншою його особливістю є манера 
глибоко профільованого лиття художніх прикрас на гарматних стволах. І, нарешті, 
третьою важливою рисою стилю було використання плакеток під написи та моде
лювання пишно оздоблених картушів. Майстер, здається, людина амбітна, відливав 
картуші для свого підпису не менш презентативні, ніж для гербів замовників.

Важливою прикметою художньої творчості Йосифа Балашевича є також наслі
дування прийомів оздоблення вже відомих гарматних стволів європейського походжен
ня. Відливи майстра прикрашені ренесансними орнаментами, присутніми насамперед 
у виконанні фризів. Часто-густо використовується такий елемент ренесансного стилю 
декорування, поширений в Європі, як маскарони. Але це наслідування виконане май
стерно, дуже обережно, зі збереженням елементів власного індивідуального стилю.

Перелічені вище головні ознаки стилю Йосифа Балашевича дають нам 
можливість зробити припущення щодо походження майстра. Вочевидь, він потрапив на 
гетьманську службу до Глухова з прибалтійських або білоруських земель, оскільки 
безсумнівною є стилістична спорідненість гарматних відливів майстра з художніми 
зразками польської та німецької артилерії.

100 Ідентичний складний елемент декору розкішно представлений на дзвоні П. Полу
ботка роботи майстра Олексія Івановича 1720 року (учня Й. Балашевича?). На гарматі
І. Новицького цей мотив дещо спрощений, можливо, через брак місця на стволі.

101 Засновуючись на цьому підписі, деякі дослідники вважають, що, крім Йосифа 
Балашевича, був ще один людвисар -  Йосиф Тимофійович (87, 40). Але зіставлення 
орнаментації та манери литва гарматних зразків доводить, що це одна й та сама особа. 
Крім того, скажімо, відомі гармати, виготовлені Карпом Йосифовичем Балашевичем і 
підписані при цьому: «КАРП ЮЗЕФОВИЧ» (гармата М. Милорадовича 1717 року). 
Однак такий підпис аж ніяк не свідчить про існування ще одного ливарника Карпа 
Юзефовича. Отже, ймовірно, Йосиф Тимофійович і Йосиф Балашевич -  це одна й та 
сама людина: Йосиф Тимофійович Балашевич.

102 [СТАРАННЯМ ЙОГО МИЛОСТІ ПАНА ІЛІЯША НОВИЦЬКОГО, ПОЛКОВНИКА 
ЇХНЬОЇ ЦАРСЬКОЇ ПРЕСВІТЛОЇ ВЕЛИЧНОСТІ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО 
КІННОГО, ЦЮ ГАРМАТУ (було відлито -М . О.) У ГЛУХОВІВ МІСТО СНІТИН 1692 
РОКУ]. Напис у цьому разі, за відсутності герба власника, слугує ідентифікатором
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шляхетності та заможності: гармата відлита власним коштом полковника для захисту 
його власного міста Снітина.

103 Гармата належала Павлу Семеновичу Герцику. Майбутній полтавський полковник 
(1675-1677, 1683-1687, 1691-1695 роки) Павло Семенович Герцик (р. н. невід. -  1700 
рік), син вихрещеного уманського єврея Семена Герцика (р. н. невід. -  1689 рік), роз
почав свою кар’єру, ставши пасинком генерального обозного Петра Забіли. В. Кочубей 
писав з приводу полтавського полковника в одному з доносів: «Павел Герцик 
Семенович сидТіл в рьінку полтавском с крамком подльїм, з голками, шпилками и 
банками; а же природьі бьіл цекавой, а матка его сподобилася бьіти женою пана Петра 
Забіільї, за Брюховецкаго, судій генеральнаго.., тогдьі оть тое матки вспоможен будучи 
...а подолстившися и подмогоричившися козакам полтавским, не з заслуги якое 
военное, але з лукауое оманьї, зостал полковником полтавским...».

Завдяки своєму «креативному мисленню» та вдалим життєвим обставинам його 
було призначено писарем Полтавського полку (1675 рік), а згодом і полковником. 
Людина багата й амбітна, полтавський полковник підтверджував свій шляхетний стан 
поважним артилерійським парком, позначеним присвятами та гербами. Більш того, 
П. С. Герцик експонував свій полковничий уряд як найважливіший елемент оборони 
України, що певною мірою відповідало дійсності, оскільки Полтавський полк займав 
прикордонне положення щодо Кримського ханства та Запорожжя. Амбіційність 
полковника знайшла матеріальне втілення в бронзовому дзвонарському (легендарний 
дзвін «Кизикермен») і гарматному литві. Крім того, його коштом збудовано Хресто- 
воздвиженську церкву Києво-Печерської лаври (1700 рік) (62, 78).

По смерті П. С. Герцика, після подій 1708-1709 років, виготовлені його коштом 
гармати, які вважалися полковничими «дворовими», новій полковій адміністрації до
велося викуповувати у вдови. До наших часів збереглась єдина гармата, відлита 
1692 року на замовлення полтавського полковника П. С. Герцика майстром Йосифом 
Балашевичем, що зберігається у Воєнно-морському музеї Санкт-Петербурга й 
представлена у нашому каталозі.

104 Див. коментар 98.

105 Див. коментар 99.

106 Вочевидь, це символічне зображення серафима. Традиційний червоний колір 
серафима нагадує, що цей ангел пломеніє від любові: seraph з грецької означає 
«палаючий» (150, 120). Можливо, тому саме цього «вогняного» ангела традиційно 
зображували на гарматних стволах, які «дихали» вогнем. Ангельські лики, виконані 
згідно з канонами українського образотворчого мистецтва, зустрічаються також на 
гарматах Іллі Новицького 1692 року та міста Конотопа 1697 року (див. позиції № 17, 21).

Ангели відпивалися зазвичай із символічно зображеними крилами й були 
розташовані в один ряд. їх зображення, увінчані німбами, утворюють вузький 
декоративний пас, який об’єднує всю дульну частину ствола в завершену композицію. 
Фігури ангелів у якості декоративного елементу відрізняються узагальненістю образу,
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відсутністю іконографічних модифікацій на різних гарматних зразках. Моделювання 
зображень також не вражає багатством пластики, іноді здається, що майстер для різних 
моделей (приміром, для гармати П. С. Герцика та гармати І. Новицького) використо
вував ту саму форму, але лінії литва залишаються впевненими та невимушеними. На 
вільних полях обабіч ангельського ряду зазвичай розміщувався рослинний орнамент.

107 [ЗА ТЕБЕ, БОЖЕ, ВОРОГІВ НАШИХ ЗАБОДАЮ РОГАМИ, І ВІД ІМЕНІ ТВОГО, 
ВОСТАЮЩИХ НА НАС ПОТОПЧУ ПІД НОГАМИ].

108 Замальовки з картин та архітектурних деталей, копії гравюр (чи їх елементів), 
обробка елементів декору слугували важливим іконографічним матеріалом при 
формуванні особистого стилю майстра під час декорування гармат. Прикладом тому 
на цьому гарматному стволі є біблійно-міфологічний сюжет з одночасним ви
користанням символів музиканта та однорога, явно запозичений із західноєвропейської 
гравюри, який зустрічається доволі рідко (подібних не вдалося знайти в гарматному 
художньому литві на східноєвропейських землях). На західноєвропейське походження 
сюжету вказує передусім зображення найпопулярнішого й найвишуканішого в Європі 
XV-XVII століть інструмента з похмуро-красивою назвою віола да гамба (viola da 
gamba). Саме цей інструмент (разом з клавесином), на якому грали та який слухали 
королі, є втіленням епохи бароко в музиці. Вочевидь, замовник гармати (чи сам 
майстер) скопіював сцену з однорогом з якоїсь європейської мініатюри чи гравюри, 
оскільки надто вже вона вибивається із загального ритму декорування всієї гармати.

Головним елементом на цій декоративній плакетці є, звісно, образ однорога, який, 
своєю чергою, виступає емблемою всієї гармати. Одноріг, за задумом автора (чи замовни
ка), символізує Христа -  єдиного, Хто має праведну каральну Божу силу, здатну перемог
ти невірних і нечестивих. При цьому одноріг зображений на стволі двічі. В одному варіанті 
звір біжить на битву з ворогами (у дульній частині ствола), в іншому (на плакетці) -  
виступає в ролі поважного повелителя різноманітних звірів (олені, кабани, плазуни), які 
вшановують його під акомпанування аристократичного музичного інструмента.

Можливе й інше трактування анімалістичної сценки на плакетці: символічне 
зображення Орфея, який грає на лірі в оточенні сумирних тварин.

109 [ЗА ЩАСЛИВОГО РЕГІМЕНТАРСТВА ЯСНОВЕЛЬМОЖНОГО ІОАННА МА
ЗЕПИ ГЕТЬМАНА ВІЙСЬКА ЙОГО ЦАРСЬКОЇ ВЕЛИЧНОСТІ ЗАПОРОЗЬКОГО, А 
СТАРАННЯМ ЙОГО МИЛОСТІ ПАНА ПАВЛА СЕМЕНОВИЧА ПОЛКОВНИКА 
ПОЛТАВСЬКОГО З ТОВАРИСТВОМ, ВИЛИТА ЦЯ ГАРМАТА У ГЛУХОВІУ ПОЛК 
ПОЛТАВСЬКИЙ, РОКУ 1692].

110 [Его Царского Пресветлого Величества Войска Запорожского Павел Семенович 
Полковник Полтавський].

111 Вважається, що цей орнаментований ствол був захований на стоянці на березі 
Південного Бугу відступаючими військами гетьмана Мазепи та короля Карла XII у 
1709 році. Можливо, гарно декорована, «титульна» родинна гармата вивозилася синами
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колишнього полтавського полковника Павла Семеновича Герцика- Іваном Павловичем 
та Григорієм Павловичем, які теж брали участь у збройній акції мазепинців, і після 
поразки відступили з ними до Бендер. Скажімо, деякий час у 1705 році Григорій Герцик 
виконував обов’язки наказного полтавського полковника. Ймовірно, що 1708 року він 
перебував у Батуринській фортеці під час облоги військами О. Меншикова, але якимось 
чином врятувався (85,111-112).

За описом одного з офіцерів відступаючої шведської армії Сильтмана, у ніч з 3 на 
4 липня 1709 року «...табір зупинився на Бузі на відстані милі від Інгулу», що дорівнює 
відстані від місця сучасного Водопою до джерела в яхт-клубі по прямій лінії 
(приблизно 7,5 км). Вочевидь, Спаськ (або сучасний яхт-клуб із джерелами в місті Ми
колаєві) і був тим самим місцем стоянки. Наступного дня відступаючі продовжили свій 
шлях, поки не підійшли до Руської коси. Гарматний ствол знайшли в кількох сотнях 
метрів на південь від джерела Спаське в часи управління містом Миколаєвом адміралом 
Олексієм Самуїловичем Грейгом (1775-1845 роки), сином відомого російського адмі
рала шотландського походження Самуїла Карловича Грейга (1735-1788 роки). Гармат
ний ствол виявився заклепаним. Отже, відступаючі козацькі війська могли заклепати й 
сховати гармату, побоюючись її реквізиції османською владою в Очакові. А можливо, 
просто важкі артилерійські стволи вповільнювали втечу залишків переможеної армії.

У 1871 році ствол було передано з Миколаєва до Санкт-Петербурзького 
Артилерійського музею.

112 Гармата належала гадяцькому полковнику М. А. Бороховичу (Боруховичу). Серед 
козацької старшини нерідко траплялися й особи єврейського походження. Скажімо, 
Боруховичі, Магеровські-Перехрести, Герцики, Крижановські, Марковичі, Перехрести- 
Осипови та деякі ін. Тривалий час шлях до козацької служби євреям був закритий. 
Значною мірою це пояснюється тим високим соціальним статусом, який мали євреї в 
Речі Посполитій. Вони становили переважну частину польських банкірів, лихварів, 
торгівців та управляючих маєтками. Тому гнів повсталих під час Визвольної війни був 
спрямований не тільки на польських шляхтичів, а й на євреїв.

Згодом, за часів гетьманування Івана Мазепи, коли суспільні антагонізми дещо 
вщухли, до козацького реєстру потрапили деякі єврейські родини. Найчастіше це було 
знаком вдячності своїм багатим кредиторам з боку гетьманської адміністрації, яка 
завжди відчувала потребу в коштах. Опинившись серед козацької верхівки, єврейські 
родини швидко породичалися з найвідомішими старшинськими кланами, стали не
від’ємною часткою української еліти й почали відігравати помітну роль в українській 
історії та культурі.

Так, з роду Бороховичів (Боруховичів) походив відомий український державний 
і військовий діяч Михайло Андрійович Борохович (р. н. невід. -  1704). Він був га- 
дяцьким полковником (1687-1704 роки) і наказним гетьманом за часів Північної війни 
(1701 рік), брав участь у поході під Азов (1696 рік) і в Польському поході 1704 року, під 
час якого й загинув. У спадок від батька Андрія Бороховича, Михайло отримав значні 
земельні наділи та статки, частину яких витратив на будівництво храмів. Михайло 
Андрійович, за тогочасною старшинською традицією, намагався бути меценатом і, при
міром, пожертвував 100 золотих на Лубенський Мгарський монастир. Коштом полков
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ника побудовано Свято-Успенську церкву в Лютеньці. Правда, полковником М. Боро- 
хович став роком пізніше, а коли велося будівництво церкви (1686 рік), він був 
лютенським сотником і гадяцьким обозним. Зрештою, ця церква стала усипальницею 
гетьмана Лівобережної України Івана Брюховецького та самого гадяцького полковника.

113 Див. коментар 98.

114 Див. коментар 99.

115 Герб Михайла Андрійовича Бороховича є точною копією полковницької печатки 
(лише у збільшеному вигляді) з його ініціалами: «Е.Ц.П.В.В.З.П.Г.М.Б.» («Его Царского 
Пресветлого Величества Войска Запорожского Полковник Гадяцкий Михайло 
Борохович»). На геральдичному щиті зображений хрест, встановлений на півмісяці. 
Зверху обабіч хреста -  дві зірки. Варіант польського герба «Шеліга».

116 [Его Царского Пресветлого Величества Полковник Михайло Борохович].

117 [ЗА СТАРАННЯМ ЙОГО МИЛОСТІ ПАНА МИХАЙЛА БОРОХОВИЧА ПОЛКОВ
НИКА ГАДЯЦЬКОГО СПОРЯДЖЕНА ЦЯ ГАРМАТА ЙОГО ВЛАСНИМ КОШТОМ, 
А НЕ ВІЙСЬКОВИМ РОКУ 1693]. Фундаційний напис підкреслює приватний характер 
цього замовлення.

118 На жаль, нам не вдалося особисто візуально обстежити цей гарматний ствол. Опис 
складено за даними М. Макаренка та П. Жолтовского. (67,69,163,41,132) (ілюстрація 
№ 25). Автор «Путівника» по Ермітажу М. Макаренко згадує в експозиції ще одну 
гармату XVII століття, відлиту Йосифом Балашевичем на замовлення і на кошти 
Гадяцького полковника Михайла Бороховича (69,167).

119 Див. коментар 112.

120 Див. коментар 98.

121 Див. коментар 99.

122 Вочевидь, гармата, виготовлена Йосифом Балашевичем 1693 року (див. позицію 
№ 19), прийшлася до смаку гадяцькому полковнику, оскільки чотири роки по тому, у
1697 році, М. Борохович замовив майстрові нову гармату з майже ідентичним деко
руванням. По за сумнівом, загальне художнє оформлення ствола було узгоджене замов
ником з ливарником і залишилося з мінімальними змінами, хіба що було дещо 
насиченіше декоративними елементами. Проте між згаданими двома стволами була 
одна важлива розбіжність, що полягала в символіці: на гарматі 1697 року полковник 
М. Борохович замовив зображення двох стріл. І це не якісь маленькі непомітні стріли, 
що губляться між пишним декоруванням. їх викарбовано над картушем уздовж двох 
верхніх граней гарматного ствола на всю довжину дульної частини гармати.
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Отже, за розрахунками й жаданням замовника, цей новий символ мав бути 
промовистим і помітним здалеку. Вочевидь, і сама гармата замовлялася саме «під» ці 
символічні стріли, що мали нагадувати всім про якусь певну, швидше за все, героїчну 
подію, пов’язану з воєнним буттям М. Бороховича, яка, ймовірно, відбулася між 1693 
та 1697 роками.

Можливо, ці дві символічні стріли згодом потрапили до емблеми на печатці 
Романа Бороховича 1715 року: серце, увінчане хрестом і навхрест пронизане двома 
перевернутими стрілами. Нашоломник у вигляді озброєної мечем руки. Літери «Р. Б.» 
[Роман Борохович] (66,15).

123 Форма геральдичного щита та його складові (шолом, нашоломник, намет) абсолютно 
ідентичні геральдичному щиту на гарматі полковника Герцика 1692 року (див. позицію 
№ 18).

124 [Его Царского Пресветлого Величества Войска Запорожского Полковник Гадяцкий 
Михайло Борохович].

125 [ЗА СТАРАННЯМ ЙОГО МИЛОСТІ ПАНА МИХАЙЛА БОРОХОВИЧА ПОЛКОВ
НИКА ГАДЯЦЬКОГО СПОРЯДЖЕНА ЦЯ ГАРМАТА ЙОГО ВЛАСНИМ КОШТОМ, 
А НЕ ВІЙСЬКОВИМ РОКУ 1697]. Фундаційний напис підкреслює приватний характер 
замовлення.

126 На жаль, нам не вдалося особисто візуально обстежити цей гарматний ствол. Опис 
складено за даними М. Макаренка та П. Жолтовского. (67, 167, 69, 163, 41, 132) 
(ілюстрація № 26).

127 Гармата належала місту Конотопу. Конотоп -  місто на півдні Чернігівщини, роз
ташоване на р. Єзучі (притока Сейму) (нині -  місто Сумської області, районний центр). 
Перша письмова згадка належить до 1638 року, коли польська влада побудувала в місті 
фортецю. У 1648-1781 роках Конотоп -  сотенне містечко Ніжинського полку (з пе
рервами), забезпечене фортифікаціями й міською артилерією.

Загалом артилерія Гетьманщини поділялася на три складові частини: генеральну 
(переважно великого калібру, розміщувалася в гетьманській ставці та спеціально ви
значених місцях дислокації), полкову (польові гармати середніх калібрів, що перебу
вали на утриманні полків і супроводжували їх у походах) і міську (гармати середніх і 
малих калібрів, установлені на міських укріпленнях, утримувалися місцевими грома
дами). Міська артилерія, до якої зараховується й представлена у цій позиції каталогу 
гармата, поповнювалася різними шляхами: дарунки, трофеї, придбання та постачання 
за рахунок полкової скарбниці. У нашому випадку, вочевидь, має місце останній 
варіант: забезпечення ніжинською полковою адміністрацією сотенного міста Конотопа.

У другій половині XVII століття Лівобережна Україна перетворилася на пере
повнений склад художнього литва, особливо гармат. Власною артилерією володіли 
міста, містечка, монастирі та старшинські садиби. Ми не маємо документальних даних 
щодо парку конотопських гармат 1690-х років, однак достатньо переглянути коро
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тенький реєстр, приміром, пирятинської артилерії 1698 року, наведений у «Книзі 
протоколів пирятинської сотні», щоб оцінити розмаїття арсеналу (92,127).

Гармата могла бути захоплена російськими військами 1708 року як у Батурині, 
так і в самому Конотопі.

128 Див. коментар 98.

129 Карп Йосифович Балашевич (р. н. невід. -  помер до 1735 року) -  син Йосифа 
Тимофійовича Балашевича, працював у Глухові, де вже з 1693 року мав власний двір. 
Професійна активність людвисаря припадає на 1697-1720-ті роки.

Ми не знаємо точної дати смерті Йосифа Тимофійовича Балашевича, але не 
можна не помітити вплив стилю старого майстра на роботу свого учня Карпа 
Йосифовича. У декоруванні превалює ліпнина (викладання) на поверхні ствола, що 
було візитівкою майстра Йосифа Балашевича. Крім того, збігається художнє виконання 
постаті ангела на відливах батька (див. позицію №17)  й сина, і майже ідентичний 
малюнок винграда. Можливо, цей ствол Карпо Балашевич відливав під керівництвом 
або наглядом свого батька-вчителя, ще живого на той час (1697 рік). На «конотопську» 
гармату також перенесено майже без змін орнаментальний пояс з маскаронів у німбах, 
відлитий Й. Балашевичем на гарматі І. Новицького. І, нарешті, на гарматах Йосифа та 
Карпа Балашевичів змодельовані майже ідентичні віньєтки з іменем майстра, різняться 
тільки написи усередині.

Отже, гармата, відлита для м. Конотопа, з’явилась у період становлення особис
того стилю Карпа Балашевича під впливом художніх смаків батька. На його роботі 
помітний відбиток старанності -  цілком природний для митця, який усвідомлював свій 
дебют, за якістю й художнім рівнем якого численні потенційні замовники судитимуть 
про його професіоналізм і рівень майстерності. Від суспільної оцінки, зрештою, 
залежали кар’єра та добробут людвисаря. Кожна деталь декору ствола свідчить про 
намагання дебютанта продемонструвати, якими багатоманітними технічними та 
художніми засобами він володіє, як уважно ставиться до деталей, як старанно їх 
обробляє. У наступних, більш пізніх роботах Карпа Балашевича, з’являється дещо 
інший, спрощений стиль декорування поверхні гарматних стволів.

Як і будь-який митець, який постійно перебуває в пошуку нових декоративних мо
тивів, цікавих комбінативних ідей, Карп Балашевич у своїй професійній біографії про
йшов етапи, позначені певною орнаментальною тематикою. Навіть, ще перебуваючи під 
стилістичним впливом свого батька, ливарник активно експериментував з формуванням 
декору гарматних стволів. До одного з ранніх (і кращих) відомих нам зразків належить 
бронзова мортира 1698 року, що зберігається в Санкт-Петербурзькому артилерійському 
музеї (див. позицію № 22). І вже наступного року з майстерні Карпа Балашевича виходить 
дзвін, призначений для «придворної» мазепинської церкви Воскресіння Христового в 
місті Батурині, своєю орнаментикою дуже близький до мортири 1698 року (89).

Відомі гарматні відливи Карпа Балашевича належать до періоду 1697-1717 ро
ків. Вони, як і роботи батька, вирізняються серед інших виробів тодішнього 
українського литва високим художнім рівнем і стильовою виразністю. Кілька зразків 
художніх гарматних стволів, що збереглися донині (конотопська гармата 1697 року,
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мортира 1698 року, гармата «Лев» 1705 року, гармата полковника І. Чарниша 1713 ро
ку, гармата опішнянського сотника Р. Корицького 1714 року, гармата полковника 
М. Милорадовича 1717 року), дають нам змогу скласти доволі повну картину стилю 
глухівського майстра.

Загалом творчість Карпа Балашевича, на відміну його батька, перебувала під 
значним впливом художніх прийомів російського людвисарства, найвідоміші представ
ники якого в XVII столітті досягай помітно високого художнього рівня.

На роботах молодшого Балашевича також позначився зв’язок з такими видами 
ужиткового мистецтва, як ювелірна справа та сницарство, вельми популярними в 
Гетьманщині. У його роботах прослідковується прихильність до барокової пишності, 
але з відчуттям міри, розумінням симетрії та асиметрії, її декоративності й символіки, 
замішаних на українській народній творчості. Отже, насичення декору гармати 
подробицями, особлива увага до їх викінченості є одними з головних рис стилю Карпа 
Балашевича.

Вважається (ми також донедавна притримувалися цієї версії), що Карп Балашевич 
мав власну виробничу марку (гмерк) у вигляді зображення птаха, схожого на голуба, яку 
залишав на деяких своїх роботах. Припущення, вочевидь, грунтується на зображенні 
й підписі «голуб» на дзвоні 1699 року для батуринської церкви Воскресіння Хрис
тового. Вочевидь, тут голуб не мав стосунку до клейма, а був символічним елементом 
у декорі дзвона. Розміщений між образом воскресіння й гербом І. Мазепи, голуб мав 
виконувати роль символічного посланця Небес, який несе благословення боголюбному 
християнському правителю (74, 78).

Подібну «пташину» символіку використовував і майстер Іван Васильович Горлян- 
кевич, який працював у 1730-х роках, був племінником дружини Карпа Балашевича 
Тетяни, а отже, міг бути і його учнем. Є згадки про те, що 1735 року І. Горлянкевич, хоча 
й походив із Стародуба, але значився військовим ливарником у Глухові та вважався 
товаришем Глухівської сотні (77,13). Залучення майстра до виготовлення «войскових» 
гармат має свідчити про його високий професійний рівень. На жаль, дотепер не 
збереглося жодного виробу цього ливарника, хоча його гармати успішно продавались і 
майстру не бракувало замовлень, які, вочевидь, були переважно приватними, оскільки 
генеральна артилерія переживала не кращі часи. У 1738 році, навіть у період воєнних 
дій, генеральна артилерія діючого козацького війська налічувала лише чотири 3-фунтові 
та дві 4-фунтові гармати. Артилерія кожного полку, що супроводжувала козаків у походах, 
визначалася російським командуванням і становила три 1,5-фунтові гармати (15,53).

130 [ЗА ЩАСЛИВОГО РЕГІМЕНТУ ЯСНОВЕЛЬМОЖНОГО ЙОГО МИЛОСТІ ПАНА 
ІОАНА МАЗЕПИ ГЕТЬМАНА ВІЙСЬКА ЙОГО ЦАРСЬКОЇ ПРЕСВІТЛОЇ ВЕЛИЧ
НОСТІ ЗАПОРОЗЬКОГО ВИЛИТА ЦЯ ГАРМАТА У ГЛУХОВІ ДО МІСТА 
КОНОТОПА РОКУ 1697].

131 [КАРП ИОСИФОВИЧ ДЕЛАТЕЛЬ]. Карп Балашевич користувався різними варіан
тами підпису своїх гарматних відливів: «КАРПЬ ИОСИФОВИЧ!» ЛЮДВИСАРЬ 
ГЛУХОВСКІЙ» (мортира 1698 року); «КАРПЬ БАЛАШЕВИЧЬ СЕГО ДИЛА 
МАЙСТЕР» (гармат «Лев» 1705 року).
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132 Схоже, раковина була пошкоджена. Можливо, фрагмент, якого бракує, мав вигляд 
людського маскарону, подібно до гармати «Лев» (див. позицію № 24).

133 Гарматні стволи у XVI-XVII століттях часто відпивалися «за образом і подобою» тих 
чи інших уже існуючих зразків з певними корективами та побажаннями замовника. 
Поширеним також було копіювання (іноді -  доволі бездумне) технологічних і декора
тивних особливостей гармат-зразків. Коли, приміром, у Москві Аристотелем Фіораванте 
(1475 рік) було налагоджено виробництво гармат за італійськими зразками, запозичувалася 
не лише технологія, а й символіка декорування, не завжди зрозуміла на російських землях. 
Можливо, не точно копіювалися всі елементи, але головні символи та риси, напевно, 
зберігалися. Те саме відбувалось і з пізнішим копіюванням німецької (XVI століття), а 
потім французької та голландської артилерії XVII століття. Мортира Карпа Балашевича 
як візуально, так і за технічними параметрами майже ідентична мортирі Логина Жихарєва
1698 року лиття (ілюстрація №27). Мортира Л. Жихарєва: вагомір 3 Ул пуда, діаметр 
каналу ствола 300 мм, довжина ствола 970 мм. Мортира К. Балашевича: вагомір 3 пуда, 
діаметр каналу ствола 330 мм, довжина ствола 970 мм (52,144).

Своєю чергою, російські мортири останніх років XVII століття копіювалися з гол
ландських зразків. Приклад: серійні голландські мортири 1697 року, відлиті в Амстердамі 
людвисарем Клауді Фремі на замовлення російського уряду (ілюстрація № 28).

134 Бронзова мортира, котра відносилася до «ломової» артилерії в складі Генеральної 
артилерії, номінально належала гетьману Івану Мазепі. Мазепа Іван Степанович -  
гетьман України (1687-1709 роки), політичний і культурний діяч кінця XVII -  початку 
XVIII століття. Народився в с. Мазепинці (нині Білоцерківський район Київської 
області) у шляхетській українській родині. Єдиної думки щодо дати народження Івана 
Мазепи-Колединського, дослідники не дійшли (у літературі називаються 1629, 1632, 
1639, 1640, 1643 та 1646 роки). Початкову освіту майбутній гетьман отримав у школі 
Київського братства, а після Києво-Могилянської Академії вступив до Єзуїтської колегії 
у Варшаві. Його батько (учасник Визвольної війни середини XVII століття) любив 
повторювати, що відрядив свого сина до Варшави, щоб той міг «навчитися поводженню 
з людьми біля королівської особи, а не де-небудь у корчмах». Завдяки зв’язкам Степана- 
Адама Мазепи з польськими магнатами Вишневецькими й Лещинськими, та, вочевидь, 
завдяки своїм природним здібностям, Іван Мазепа став королівським камергером. 
Невдовзі, коштом короля його було відправлено закінчувати навчання до Європи, і 
впродовж 1656-1659 років він перебував у Німеччині, Нідерландах, Франції (103,18). 
Знав кілька іноземних мов. Формування політичних поглядів І. Мазепи відбувалося під 
час служби при гетьманах П. Дорошенку та І. Самойловичу.

І. Мазепа був першим українським гетьманом, якому вдалося незмінно утри
мувати гетьманську булаву впродовж майже 22 років (8081 днів). Вважається, що 
періоду його правління притаманні економічний розвиток Гетьманщини, певна стабі
лізація соціальної ситуації, піднесення церковно-релігійного та культурного життя.

На початку XVIII століття, в умовах Північної війни (1700-1721 роки), гетьман в 
союзі з польським королем Станіславом Лещинським і шведським королем Карлом XII 
здійснив спробу вийти з-під царського протекторату. Авантюризм шведського короля,
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який займався імперськими завоюваннями дещо любительським способом, і відсут
ність будь-якої стратегії українського гетьмана призвели до прогнозованого результату. 
До того ж Мазепа пожинав плоди своєї помилкової соціальної політики, коли в 
скрутний для нього момент населення Козацької держави зайняло нейтральну, 
вичікувальну позицію. Московський же уряд, як завжди, талановито й миттєво 
використав прорахунки супротивника в своїх інтересах.

Поразка призвела до вимушеної еміграції. Помер І. Мазепа в ніч з 21 на 
22 вересня 1709 року в с. Варниця поблизу м. Бендери. Похований у монастирі Св. 
Георгія в м. Галац (Румунія).

Постать І. Мазепи домінує в усіх ділянках українського життя на зламі XVII- 
XVIII століть. Не є виключенням і розвиток артилерійської справи в часи його 
гетьманату. Справа в тому, що 1657 року на кошти одного з меценатів Ягелонського 
університету магната Новодворського І. Мазепа відвідав Нідерланди, де в місті 
Девентер осягав основи популярної на той час артилерійської науки, що передбачало 
вивчення математики, геометрії та інженерії. За відомостями Т. Мацьківа у реєстрі 
студентів місцевої школи т.зв. «Хезеллен Бук» залишився запис на підтвердження його 
навчання: «Йоаннес Колединьскі, нобілєс польонус». Разом з ним навчався і майбутній 
полковник коронної артилерії Мартін Кантський. Про навчання І. Мазепи в цьому місті 
також свідчить й монументальна історія «Армії Нідерландських Штатів», у додатку до 
сьомого тому якої написано, що «Johannes Koledynski, latere Kozaken Hetman Mazeppa, 
was een jaar in Nederland bij Geschutfabriek Willem Wegewaard in Deventer» [Йоганнес 
Колєдинські, пізніший Козацький Гетьман Мазепа, був один рік в Нідерландах при 
гарматній ливарні Віллєма Вегеваарда у Девентері] (213, 238). Отже, І. Мазепа 
теоретично володів технологією гарматного виробництва.

Певна річ, для глухівської гарматної майстерні пріоритетними вважалися замов
лення, що надходили від гетьмана. Найкоштовніші, найбільші та найкраще оздоблені 
гармати були особистим замовленням І. Мазепи, й хоча призначалися для Генеральної 
артилерії, однак слугували віковим панегіриком саме його особі. Тому на всіх 
гарматних стволах головного калібру Генеральної артилерії були присвяти гетьману 
І. Мазепі та його герб.

Можливо, ця мортира була однією з гармат, вивезених О. Меншиковим з роз
громленого Батурина в 1708 році. Гармата потрапила до Артилерійського музею Санкт- 
Петербурга 1873 року з Брянського арсеналу (52,145).

135 Див. коментар 129.

136 «В ЦАРСТВА ПРЕСВЕТЛЕЙШЕГО И ВЕЛИКОДЕРЖАВНЕЙШЕГО ГОСУДАРЯ 
ЦАРЯ И ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА ВСЕЯ ВЕЛИКИЯ И МАЛЬІЯ 
И БЕЛБІЯ РОСИН САМОДЕРЖЦА СТАРАНИЕМ ЖЕ И КОШТОМЬ ЯСНЕ 
ВЕЛЬМОЖНАГО ЕГО МИ[ЛОС]ТИ П[А]НА ИОАННА МАЗЕПБІ ГЕТМАНА З 
ВОЙСКОМЬ ЗАПОРОЖСКИМЬ» [За царствування Пресвітлійшого і Великодер- 
жавнішого Государя Царя і Великого Князя Петра Олексійовича Всієї Великої і Малої, 
і Білої Росії самодержця старанням же і коштом ясновельможного його милості пана 
Іоанна Мазепи гетьмана з військом Запорозьким].
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137 Подекуди ефект суцільно заповненого тла створювали квіткові пагони -  «вазони», 
розташовані вздовж центральної вісі гарматного ствола чи локалізовані в дульній його 
частині. Як відомо, так званий «вазон» із симетрично вигнутими гілками, що 
«виростають» з центру композиції, був найулюбленішим орнаментальним мотивом 
українських художніх розписів і популярним елементом декору в різних видах 
народного мистецтва (121,164). На деяких гарматних зразках мотив пагона-«вазона» 
менш розгалужений і візуально сприймається як дві окремі орнаментальні форми, що 
також створюють цілісну композицію (гармата «Лев» 1705 року, гармата І. Новицького 
1692 року (нечітко виражений).

Подібні стилізовані рослинні пагони, заповнені простими геометричними 
формами (цятками, рисками, «крапельками»), найчастіше й становлять флористичний 
орнамент, у якому вибагливий рисунок стебел з численними вигинами й заокруглен
нями свідчить про вплив мистецтва бароко.

Рослинні мотиви в декорі гарматних стволів тісно пов’язані з алегорією образа 
дерева як животворного хреста Господнього. Порівняння хреста з деревом -  дуже давня 
мистецька традиція. У багатьох міфопоетичних системах хрест нерідко є геометризо- 
ваним варіантом Світового дерева, чи Прадерева. Природно, що мотив «вазона» (тобто, 
дерева) дуже поширений в українському мистецтві загалом і популярний в 
орнаментальному оформленні гарматних стволів мазепинської доби зокрема.

138 «ЛИЛ СЕЙ МОЖЧЕР КАРП ИОСИФОВИЧ ЛЮДВИСАР ГЛУХОВСКИЙ РОКУ 
1698».

139 В інвентарі львівського цейхгаузу 1724 року помилково вказаний 2-фунтовий 
калібр гармати, а довжина ствола подана разом з винградом (32 калібри). Інвентар 
також вказує, що на час інвентаризації гармата знаходилась у власності «Р. Budnego» 
(129,167).

140 Декор гармати відрізняється пластичністю, особливо постать св. Іоанна Хрестителя 
та медальйон з монограмою. Гармонійна композиція та старанний відлив свідчать, що 
гармата була виконана вправним художником і ливарником. Хоча ім’я людвисаря не 
встановлено, інвентарі початку XVIII століття вказують саме на львівське походження 
цієї гармати. Гарматний ствол було пошкоджено, вочевидь, під час шведської 
інтервенції 1704 року. Згодом, 1753 року, разом з партією орнаментованих львівських 
гармат він перейшов у власність князя І. Ф. Радзивілла, однак залишився в Україні й до
1765 року зберігався в замку Олики, звідки на два роки потрапив до Рівного. По тому 
власники гармату знову повернули до арсеналу Олики і, нарешті, -  до Несвізького 
замку (195,124).

141 Мілоть (грецьк. -  смушка) -  одяг із смушки, хутром назовні. У мілоті зазвичай 
зображують Іоанна Предтечу та Ілію Пророка.

142 Агнець Божий є символом Іоанна Хрестителя, оскільки цей епітет він адресував 
Ісусові. Зазвичай Іоанн зображається з хрестом-посохом у руках, яким вказує на напис
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«ЕССЕ AGNUS DEI» [Ось Агнець Божий], або ж посохом, прикрашеним цим написом. 
Поряд може знаходитися символ агнця -  ягня, часто з хрестоподібним німбом. Отже, 
напис та ягня стали загальноприйнятими атрибутами Іоанна. Крім того, у напису може 
зустрічатись інша цитата з Іоанна: «EG (О...) IN DESERTO» [Голос волаючого в 
пустелі].

143 Вочевидь, числа вказують на вагу в пудах і фунтах (16 пудів і 3 фунти), що відповідає 
реальній вазі гарматного ствола.

144 Є припущення, що розшифровувати монограму слід як «Ioannes Baptista L(?)». Але 
зображення шляхетської корони, яка вінчає композицію, підказує, що монограма може 
бути ініціалами або зашифрованою посадою власника. Скажімо, літера «L» може бути 
пов’язана з назвою «Львів» і перекладається як «Leopoliensis».

145 [РОКУ БОЖОГО 1698].

146 Гармата замовлена гетьманом Іваном Мазепою й належала до парку Генеральної 
військової артилерії. Існує версія, що гармата була подарована І. Мазепою царю Петру 
Першому. Назву «Лев» отримала через рельєфне зображення на стволі звіра, який 
жбурляє ядро. Символ лева був доволі популярним серед людвисарів Гетьманщини. 
Приміром, гармата полковника І. Новицького роботи Йосифа Балашевича (1692 рік), 
гармата полковника М. Милорадовича роботи Карпа Балашевича (1717 рік) також 
відлиті під символом Лева, зображеного в момент стрибка.

147 Див. коментар 98.

148 Див. коментар 129.

149 Наприкінці XVII -  у XVIII столітті, вочевидь, під впливом іконопису, в україн
ській народній гравюрі з’явилося суцільно заповнене рослинним орнаментом тло, 
що нагадує килим. Оглядаючи зразки рясно декорованих українських гармат, 
складається враження, що людвисарі намагалися накинути на ствол легкий 
орнаментальний килимок. Основними мотивами його були чотирипелюсткові й 
тюльпаноподібні квіти з гілочками й листочками, що часто зустрічаються в творах 
декоративного мистецтва, на гравюрах і гарматних стволах. Скажімо, на гарматі 
«Лев», незважаючи на те, що ствол поступово звужується до дула, флористичний 
орнамент витримує свої пропорції й не деформується. Якщо його уявно розгорнути 
на площині, він справді матиме вигляд прямокутного килимка, який ніби огортає 
ствол гармати.

Ефект суцільно заповненого тла створюють також квіткові пагони -  «вазони», 
локалізовані в дульній частині гармати. Так званий «вазон» із симетрично вигнутими 
гілками, що «виростають» з центру композиції -  це улюблений орнаментальний мотив 
українських художніх розписів і популярний елемент декору в різних видах народного 
мистецтва. Часом мотив пагона («вазона») моделювався менш розгалуженим і візуаль
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но сприймався як дві окремі орнаментальні форми, що також створювали цілісну ком
позицію.

Подібні стилізовані рослинні пагони, заповнені простими геометричними фор
мами (цятками, рисками, «крапельками»), найчастіше становлять флористичний 
орнамент, у якому вибагливий рисунок стебел з численними вигинами й заокруг
леннями свідчить про вплив мистецтва бароко.

Довгі фрази тексту, згруповані в кілька рядків, посилюють декоративно-пло
щинний характер композиції, сприяють умовності, а отже, й декоративності загальної 
картини. Такий характер декорування розрахований на одночасне сприйняття слова й 
зображення, що підвищує емоційний вплив на глядача. Обширний текст з декоратив
ними літерами часто сприймався як орнамент або ж вплітався в загальний орнамен
тальний килим.

Поєднання орнаментики з розлогим титульним написом та орнаментальним риту- 
ванням створює пишну, але не помпезну цілісність. Низький і плаский рельєфи на стволі 
гармати «Лев» справляють дуже спокійне, але водночас багате декоративне враження.

iso д а тлі рослинної символіки, властивої загалом українському бароко, передача сим
волічних значень через пернатих, замилування птахами сприймаються також як цікавий 
декоративний мотив.

151 Хотілося б звернути увагу на один оригінальний елемент декорування вищезгаданого 
ствола. Над текстом про те, що до виготовлення гармати долучився керівник усієї 
гетьманської артилерії Отто Фридерік Кенігсег, зображений геральдичний щит з 
маркграфською короною та страусовим пір’ям у картуші з рослинного орнаменту. 
Геральдичний щит пустий і поле його глибоко втоплене відносно поверхні ствола, а 
отже, не призначалося для різьблення. Чіткі високі обриси гербового щита могли 
виконувати роль певної ніші, куди вміщували «вкладень» -  мальоване зображення 
герба на дерев’яній основі чи металеву гравюру герба тонкої роботи, чи навіть 
виготовлену з благородних металів і прикрашену коштовним камінням. Таке художнє 
зображення герба встановлювали на гармату лише під час урочистих, святкових чи 
репрезентативних дійств і знімали по їх закінченню.

152 [НАКАЗАВ ВИГОТОВИТИ ОТТО ФРИДЕРІК КЕНІГСЕГ МАЙОР АРТИЛЕРІЇ]. В 
адміністрації гетьмана І. Мазепи «арматними» питаннями відала канцелярія 
Генеральної військової артилерії. На початку 1700-х років генеральним гарматним 
осавулом Гетьманщини був призначений Фрідріх (Фридерік) Кенігсег (? -  1708 рік), 
виходець з Пруссії. Відомо, що 1702 року в оточенні Петра І з’явився якийсь Кенігсег, 
який згодом вступив до царської служби, але трагічно загинув у квітні 1703 року. 
Можливо, останній був родичем Фрідріха Кенігсега (85, 222). Незабаром інженер- 
найманець прийняв православ’я, і у Сиволожі, поблизу Батурина, отримав від гетьмана 
маєток. Під контролем канцелярії Генеральної військової артилерії Ф. Кенігсега були 
людвисарні, порохові та кінні заводи, видобуток селітри (15, 52).

Фаховість прусського інженера-артилериста Ф. Кенігсега вперше підтвердилася 
під час облоги Бихівської фортеці у вересні 1702 року, коли вдалі артилерійські залпи

146



Коментарі

змусили керівництво гарнізону капітулювати. Оборону Батурина в жовтні 1708 року 
гетьман доручив Д. Чечелю та гарматному осавулові Ф. Кенігсегу. Як свідчив на допиті 
канцелярист О. Дубяга, педантичний німець суворо дотримувався військових артикулів. 
Скажімо, Ф. Кенігсег не випустив канцеляриста 27 жовтня ввечері із замку, «хотя он и 
просился с принуждением ... обьявлял ему на сие артикули иноземские, что по ночах 
из крепостей никого пускать не надлежит» (90, 60).

Під час облоги Батурина козацькі гармаші завдали чимало неприємностей війську
О. Меншикова, посланцю якого захисники сказали «многими голосами, что мьі де здесь 
помрем, а президиума в город не пустим». Лише банальна зрада прилуцького наказного 
полковника І. Носа й проникнення вночі через таємний хід московських стрільців звели 
нанівець зусилля оборонців. За повідомленням англійського посла Чарльза Вітворта, 
Ф. Кенігсег «не встиг розставити своїх людей в належний порядок» і був тяжко 
поранений (36, 112). Гарматного осавула схопили вояки О. Меншикова й невдовзі 
Ф. Кенігсег помер від ран. Але й мертвого найманця переможці не залишили в спокої. 
Після колесування тіла німецького інженера в Конотопі, його голову з виколотими 
очима «на столпе каменном також на шпицу железную воткано» в Сумах (98, 47).

153 Герб, яким користувався І. Мазепа, сформований на основі герба «Курч». «Курч» -  
це руський герб, що використовувався волинською боярською родиною Курчів та 
їхніми нащадками. Він є також давнім і самобутнім гербом роду волинських князів 
Курцевичів, що розвинувся, можливо, із знака власності одного з їхніх предків. Існує 
також версія про сіверське походження герба І. Мазепи. Гербовий знак, яким користу
вався гетьман, часто подавався в дзеркальному відображенні, що, вочевидь, було 
практикою доволі поширеною й не випадковою. Дзеркальне відображення герба 
спостерігаємо, скажімо, на малюнку з арабського Євангелія 1708 року, на портреті 
гетьмана І. Мазепи з літопису С. Величка (1720 рік). Подібні варіації з гербом (замінені 
місцями півмісяць і шестикутна зірка) знаходимо й на гарматі «Лев».

154 [Іоанн Мазепа Гетман Войска Его Царского Пресветлого Величества Запорожского].

155 [ЗА ПРАВЛІННЯ ГОСУДАРЯ ЦАРЯ І ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ПЕТРА ОЛЕК
СІЙОВИЧА, УСІЄЇ ВЕЛИКОЇ І МАЛОЇ, І БІЛОЇ РУСІ САМОДЕРЖЦЯ, СТАРАН
НЯМ ЖЕ І КОШТОМ ЯСНОВЕЛЬМОЖНОГО ЙОГО МИЛОСТІ ПАНА ІОАННА 
МАЗЕПИ ГЕТЬМАНА ВІЙСЬКА ЙОГО ЦАРСЬКОЇ ПРЕСВІТЛОЇ ВЕЛИЧНОСТІ 
ЗАПОРОЗЬКОГО, ВІДЛИТА ЦЯ ГАРМАТА У ГЛУХОВІ РОКУ 1705, МІСЯЦЯ 
КВІТНЯ 18]

156 [КАРП БАЛАШЕВИЧ ЦІЄЇ ГАРМАТИ МАЙСТЕР].

157 Вагу, вочевидь, було вирізьблено по прибутті гармати до московського цейхгаузу. 
Рахуючи російський пуд по 16,35 кг, а фунт -  по 0,409 кг, маємо загальну вагу ствола
1766 кг. Залишається незрозумілим, чому музейна «легенда», табличка з якою прибита 
до постаменту гармати, подає вагу ствола в 3000 кг. Можливо, ураховувалася також 
вага чавунного декоративного лафета.
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не Охтирський полк -  адміністративно-територіальна та військова одиниця 
Слобідської України. Полковий центр -  Охтирка (нині місто Харківської області). 
Сформований у 1655-1658 роках на Слобожанщині переселенцями з Правобережної 
України. Першим полковником був Іван Гладкий (1658 рік). У 1732 році полк 
поділявся на 20 сотень з 7373 виборними козаками й 18195 підпомічниками, а в 1763 
році їх нараховувалось відповідно 13203 і 17236. Адміністративними центрами 
козацьких сотень були міста Охтирка, Богодухів, Боромля, Гайворон, Коломак, 
Колонтаїв, Котельва, Краснокутськ, Мурафа, Рублівка, Хухра та ін. На той час на 
території полку існувало 13 міст, 63 села й слободи, 11 хуторів. Козаки Охтирського 
полку несли прикордонно-сторожову службу та захищали південні землі Російської 
держави від вторгнення татарських загонів. Крім охорони, козаки Охтирського полку 
в складі російської армії брали участь в азовських походах 1695-1696 років, 
Північній війні 1700-1721 років, російсько-турецькій війні 1735-1739 років, 
Семирічній війні 1755-1763 років. Полковниками були: Дем’ян Зіновіїв, Пере- 
хрестови (Іван Іванович і Данило Іванович), Кондратьєв, Осипови (Федір Осипович 
і Максим Федорович), Лесевицькі (Олексій Леонтійович, Іван Олексійович, 
Костянтин Олексійович і Георгій Олексійович), М. І. Боярський. Після ліквідації 
1765 року царським урядом полкового устрою в Слобідській Україні полк було 
реорганізовано в гусарський полк російської армії, козаків переведено в стан 
військових обивателів, а його територія ввійшла до складу Слобідсько-Української 
губернії (108, 365, 71).

Н. Є. Бранденбург уважав цю гармату частиною корпусу Генеральної 
військової артилерії, оскільки вона значно відрізняється від гармат «нової артилерії» 
Петра І, що масово виготовлялись у ті роки. Дійсно, за стилем виконання й 
художнього оформлення гармата підпадає під українські ливарницькі традиції (22, 
92). Але навіть для України вона є занадто аматорським зразком. Вочевидь, гармата 
відлита на чиєсь приватне замовлення і харківський людвисар не відрізнявся 
високим класом майстерності.

159 «РОКУ 1706 МАЯ ВО БЛ[А]ГОПОЛУЧ[НЕЙШЕЕ] Ц[А]РСТВО БЛ[А]ГО- 
Ч[ЕСТИВОГО] ВЕЛ[ИКОГО] Г[ОСУ]Д[А]Р[Я] Ц[АРЯ] И ВЕЛ[ИКОГО] КН[ЯЗЯ] 
ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧ[А] ВСЕЯ ВЕЛ[ИКИЯ] И БЕЛ[БІЯ] РОС[СИИ] САМ[0- 
ДЕРЖЦА] ПРИ ПОЛ[КОВНИКЕ] СТОЛ[БНИКЕ] Ф. ИОС... СИЯ ПУШ[КА] В 
Л[ЕТО?] ПОЛИЛАСЬ В ХАР[Ь]КОВЕ». За цим, доволі незграбним написом на 
гарматі, можливо встановити ім’я її замовника. Вираз «...при пол. стол. ф иос.» може 
означати «при полковнику стольнику Федорі Осипові (Йосипові)».

Федір Осипов був полковником Охтирського полку (у попереднього полковника 
Івана Івановича Перехрестова було відібране звання, маєтки конфісковані в казну й 
частково передані іншим власникам), бригадиром Слобідських полків (від 1711 року) 
і мав чин стольника. У такому ж чині були, приміром, стародубський полковник 
Михайло Миклашевський, охтирський полковник Іван Іванович Перехрестов, 
полковник Федір Донець. Саме Федір Осипов оперативно передав до Москви листа з 
доносом на гетьмана І. Мазепу, написаного В. Кочубеєм та І. Іскрою, і зрештою, привіз 
їх до Петра І у Вітебськ. Федір Осипов відомий також тим, що після подій 1708-1709
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років відібрав сотенне містечко Гадяцького полку Котельву на підставі відповідного 
«ордера», виданого О. Меншиковим і підтвердженого царським указом. Власне, так 
пояснював у 1728 році перехід містечка до Охтирського полку гетьман Данило Апостол 
(28,143).

Під його керівництвом Охтирський полк брав участь у багатьох походах 
російської армії на початку XVIII століття.

іб° Потрапила до Артилерійського історичного музею Санкт-Петербурга в 1873 році 
(22,92). На жаль, умови зберігання гармати виключили для нас можливість особистого 
обстеження та фотографування ствола.

161 Гармата була знайдена мешканцем міста Липецька М. Бихановим та 1908 року 
передана у дарунок Артилерійському історичному музею.

Вочевидь, українська гармата невипадково потрапила саме до Липецька. З 1693 ро
ку на р. Білий Колодязь, правій притоці р. Вороніж, працював доменний завод, що 
згодом увійшов до так званої Липецької групи Петрівських заводів. Будівництво 
Верхнього липецького заводу завершилось улітку 1703 року, а до 6 серпня там вже було 
відлито 190 гармат, з яких 70 стволів мали 24-фунтовий калібр.

У 1705 році вже працював Кузьминський завод, у 1712 році -  Нижній завод. 
Більша частина заводського металу призначалася для лиття гармат широкого спектра 
калібрів (від 3-фунтових до 24-фунтових) і чавунних ядер і картечі.

Але із закінченням низки війн 1730-1760-х років почався спад гарматного 
виробництва. Першими 1781 року зупинилися Бобринський та Кузьминський заводи. 
Тільки 1788 року з’явився план відродження заводів у зв’язку з російсько-турецькою 
війною. Однак відбудова та інтенсивне виробництво продовжувалося лише три роки, 
і в грудні 1795 року було видано указ про закриття нерентабельних Липецьких 
заводів.

Збереглися цікаві описи заводів першої половини XIX століття. «...В стороне 
видна вода, низпадающая с шумом из пруда на мельничньїе колеса.. .напротив колодезя 
лежат развалиньї бьівших заводов... видньї одне только печи ... вокруг сего разбросаньї 
пушки и разньїя машиньї.». «... От сих огромнейших заводов, стоивших казне большой 
суммьі, остались ньіне одне только развалиньї В магазейнах хранятся и доньїне 
модели и формьі пушек и множество других материалов к заводу. Около сих в большом 
количестве разбросаньї чугунньїя пушки и различньїя к сему делу следующие 
инструментьі, из коих иньїе так заросли уже землею, что и отьіскать их не без 
довольного труда. Кучи угольев, лежащие в небрежении, множество строения дере- 
вянного развалилось и только что гниет по напрасну, а многое уже от ветхости и 
распропало».

Естафету чавунного гарматного виробництва, що, першочергово повинно було 
забезпечити українські гарнізони та чорноморський флот, перейняли Луганські заводи. 
Тому купи старих гарматних стволів, призначених до перетоплення, розбивали і 
шматками відправляли на Лугань. За описами очевидців, цей процес відбувався так: 
«.. .на земле лежат две пушки, а третья назначенная в разбивку, кладется поперек на них 
концами. Потом поднимают на блоках отломок пушки пудов во сто и более весом,
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сажень десять в верх и оттуда опускают его в низ, сим ударом разбивается лежащая 
поперек пушка на части» (http://galo.admlr.lipetsk.ru).

Отже, не дивно, що липецький обиватель Биханов знайшов опішнянську гармату 
саме в Липецьку, який виріс на руїнах бронзового гарматного виробництва. Можливо, 
ствол привезли на перетоплення до металургійного Липецького заводу під час 
підготовки до воєнної кампанії 1788 року, коли гарматну бронзу вишукували по всій 
Україні. Але, мабуть, комусь вона здалася вже надто гарною для перетоплення, до того 
ж не суттєвих для виробництва розмірів, тому й збереглася.

162 Вочевидь, гармата була однією із серії декорованих «титульних» стволів, відлитих 
на замовлення адміністрації Гадяцького полку в 1713-1714 роках. Можливо, вико
нувала роль салютної презентаційної гармати Опішнянської сотні (ілюстрація № 29).

163 Гармата 1714 року не має авторського підпису, але її архітектоніка й деталі декору 
підказують прізвище ливарника, яким, на нашу думку, був глухівський людвисар Карп 
Балашевич.

Майже ідентичний за архітектонікою (діаметр каналу ствола -  45 мм, довжина -  
890 мм) та оздобленням зразок ствола зберігається в Чернігівському історичному музеї 
ім. В. Тарновського. В. Це гармата 1713 року, відлита Карпом Балащевичем на замов
лення гадяцького полковника Івана Чарниша (ілюстрація №30).  Ствол прикрашений 
гербом Чарниша (безголова чоловіча постать з піднятою рукою, озброєною шаблею) у 
картуші, оточеному ініціалами полковника: Е.Ц.П.В.В.З.П.Г.И.Ч. («Его Царского 
Пресветлого Величества Войска Запорожского Полковник Гадяцкий Йван Чарньїш»). 
Крім того, на стволі відлиті три написи:

«ДЕРЖИТЬ ГОТОВ, МЕЧЬ БЕЗГЛАВИЙ,
КРИВАВОЙ БРАНИ ЗНАКЬ ЕСТЬ ПРАВИЙ».

«ДАЛЬ ЦАРУ СЕРЦЕ, ГЛАВУ,
МЕЧЬ КРОВИЮ ПИШЕ СЛАВУ».

«ВОСПОЙ ПЬСНЬ, ПОБЬДИ КРАСНО,
ХВАЛИ ЦАРА ВЕЛЕГЛАСНО. СОЛОВЕЙ».

Під останнім написом майстер розташував зображення солов’я, що сидить 
серед гілок.

Для підтвердження нашого припущення здійснимо просту порівняльну 
характеристику елементів оздоблення цих двох зразків.

Для моделювання тарілі гармат майстер використав подібну форму шести
пелюсткової дуже рельєфної розетки.

Дельфіни відлиті з використанням чи не однієї й тієї ж форми.
Ідентичними орнаментами прикрашені дульна шия та пояс дульної частини.
Суцільно заповнене рослинним орнаментом тло дульної частини складає 

враження, що людвисар намагався накинути на стволи легкий килимок. Основними 
мотивами його стали чотирипелюсткові й тюльпаноподібні квіти з гілочками й 
листочками, що часто зустрічаються в творах декоративного мистецтва, на гравюрах і 
гарматних стволах Карпа Балашевича (гармата «Лев») (див. позицію № 24) і міста 
Конотопа 1697 року (див. позицію № 21).
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Стилізовані рослинні пагони, заповнені простими геометричними формами 
(цятками, рисками, «краплинками»), власне, й становлять флористичний орнамент цих 
двох гарматних стволів, у якому вибагливий рисунок стебел з численними вигинами й 
заокругленнями свідчить про вплив барокового стилю.

Гармати Карпа Балашевича 1714 року, міста Конотопу 1697 року, Івана Чарниша 
1713 року і «Лев» 1705 року схожі своїм майже ідентичним флористичним орнаментом, 
розтягнутим уздовж вісі ствола, тільки у перших трьох -  дещо спрощеним через 
обмежену площу поверхні. Впадає у вічі однакова манера майстра у виконанні 
орнаменту з трилисника й виноградних грон. Перелічені вище зразки свідчать про 
усталеність мотивів, ба навіть, певну застиглість у художньому розвитку орнамен
тування гарматних стволів Карпа Балашевича.

Водночас подібне площинне оздоблення пов’язане з прийомами, характерними 
для багатьох ювелірних виробів. Низький рельєф литва, властивий, приміром, багатьом 
зразкам російського гарматного виробництва XVII століття, справляє враження 
надзвичайної вишуканості делікатного візерунка, накинутого, наче дрібна сітка, на 
корпус гарматного ствола.

«Прихильність» Карпа Балашевича до орнаментального ритування пояснюється 
його здібностями й досвідом саме в цій сфері гарматного декору, на відміну, скажімо, 
від його батька Йосифа Балашевича, який досягнув високого рівня майстерності у 
формуванні відливного пластичного декору. Природно, що з часом кожен майстер 
починає спеціалізуватися на тих чи інших художніх прийомах і технологіях, які йому 
найкраще вдаються. Вочевидь, саме тому Карп Балашевич заповнював майже всю 
поверхню своїх виробів орнаментальним гравіруванням.

164 Подібне зображення знаходилося на печатці Опішнянської сотні (83, 219).

165 [Роман Корицький Сотник Опішнянський]. Востаннє Опішнянська сотня змінила своє 
підпорядкування за гетьманування Івана Мазепи 1687 року, перейшовши до Гадяцького 
полку. У складі останнього Опішне перебувало до ліквідації полкового устрою в Україні. 
З кінця XVII століття місто відоме як осередок торгівлі, зокрема й міжнародної. Цьому 
сприяло й розташування його на вже умовному кордоні й на перехресті торговельних 
шляхів. Місцеве купецтво почало спеціалізуватися за видами товарів. На початку XVIII 
століття окремі купці (Яків Стефанів, брати Коробченки) були доволі заможними людьми. 
Словом, Опішне перетворилося на ласий кусень для новітньої козацької верхівки.

Про збільшення значення Опішні як місця вигідного нагромадження капіталу 
свідчить те, що з 1660-х років сотниками в ньому були доволі відомі в Гетьманщині 
особи. Першим з них був представник давнього українського козацького роду Ярема 
Воронченко. Іншим, який очолював другу Опішнянську сотню, був колишній 
кошовий отаман Запорозької Січі, досвідчений воїн і поважна людина Филон 
Лихопій. Заснований Филоном рід отримав дворянське звання. І, нарешті, третьою 
особою, яка має безпосередній стосунок до нашого питання, був колишній наказний 
гетьман від Петра Дорошенка, чигиринський та охочекомонний полковник Яків 
Корицький (лютий 1681 -  грудень 1684 року). Він започаткував династію 
опішнянських сотників, які утримувалися на цій посаді понад сорок років. Саме
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його нащадок Роман Коряцький був власником гарматного ствола, представленого 
в нашому каталозі. На посаді сотника його змінив 1726 року Степан Михайлович 
Милорадович (бл. 1700-1756 рік).

166 На жаль, умови зберігання гармати виключили для нас можливість особистого 
обстеження та фотографування ствола, тому нам довелося користуватися вже опуб
лікованими каталожними описами (52, 104) та усною інформацією, отриманою від 
співробітника музею Є. І. Юркевича.

167 Вочевидь, гармату замовив полковник коронної артилерії Ян Станіслав Кантський 
(бл. 1685 -  жовтень 1727 року) (ілюстрація № 31), але в оздобленні відливу враховані 
клейноди як королівської влади, так і безпосереднього начальника -  генерала артилерії. 
Ян Станіслав, син Мартіна Казиміра Кантського (1635-1710 роки) і Урсули Денгофф, 
навчався за кордоном і служив у французькій армії короля Людовика XIV. На початку 
1702 року розпочав службу в Кам’янці на Поділлі в чині капітана коронної артилерії, 
але вже в травні отримав звання майора. Брав участь у Північній війні, де 1710 року 
командував піхотним полком. У 1716 році отримав патент полковника коронної арти
лерії, у 1720 році став генералом-майором. Як і батько, 16 березня 1726 року, по Якубові 
Жигмунтові Рибінському, Ян Станіслав Кантський зайняв уряд генерала коронної 
артилерії.

168 На думку дослідника С. Скринського, яку він висловив у статті «Produkcja dzial w Ка- 
miencu Podolskim w XVIII w.», ця гармата була відлита в королівській людвисарні 
Кам’янця-Подільського, якою керував англієць за походженням Арчібальт Гловер (герба 
«Гловер» («Glower»)) (156, 401) (ілюстрація № 32). Гармата також згадується в 
інвентарі кам’янецького цейхгаузу 1789 року (159,109).

Щодо особи самого А. Гловера відомо, що він народився 1660 року в Англії. У віці 
близько 25 років прибув до Польщі, де вступив на військову службу й оженився на 
Гелені Ельжбеті Грушецькій. З 1692 року Гловер фігурував у реєстрах коронної 
артилерії як інженер і капітан артилерії, з 1706 року вже в чині майора його призначено 
керівником інженерних робіт у Кам’янці (після від’їзду з фортеці П. Стубіча), а з 
1709 року він підписувався як підполковник артилерії. До 1725 року А. Гловер здійснив 
безліч фортифікаційних робіт і з його іменем пов’язують будівництво кам’янецької 
людвисарні.

Людвисарню було презентовано 1708 року, однак перші шість 6-фунтових 
гармат, відлитих у Кам’янці, з ’явилися лише два роки по тому. Відлити більше 
гармат, за словами самого А. Гловера, було неможливо через брак коштів на 
матеріал: відлив 12-фунтового ствола вимагав близько 30 центнерів бронзи, 
6-фунтового -  27 центнерів, 3-фунтового -  майже 16 центнерів. До 1713 року 
з’явилися ще чотири 6-фунтові гармати, а до 1726 року з повільного кам’янецького 
артилерійського «конвеєра» зійшло наступні чотири 6-фунтових гармати й три 
12-фунтових чвертькартауни. Усі стволи оздоблені простим орнаментуванням і 
коронними гербами. Авторами відливів були людвисар Блажей Бохінкевич (від 1710 
року) і токар Петер Клейс (від 1712 року).

152



Коментарі

Кам’янецькою людвисарнею для власних замовлень користувалися й приватні 
особи, які, однак, мали безпосередній стосунок до найвищої коронної адміністрації. 
Так, 1715 року Б. Бохінкевич відлив декоровані гармати великому коронному гетьману 
А. М. Сенявському: дві 12-фунтові чвертькартауни, одну 3-фунтову та дві 1,5-фунтові 
гармати. Князь М. С. Вишневецький 1727 року також отримав свої гарматні замовлення 
(див. позицію № 28). На початку 1730-х років А. Гловер задумав створити серію з 
дванадцяти, так званих, «зодіакальних» гармат, але відомі лише кілька з них, що несли 
на собі, крім гербів і присвят, зображення Овна, Лева, Бика та Рака. Відливав їх уже 
новий кам’янецький людвисар Даміан Туташевич, згадуваний за документами з 
1727 року.

Загалом людвисарня Арчібальта Гловера впродовж 1708-1736 років виготовила не 
менше двадцяти семи гармат (документально підтверджених), відлитих на пристой
ному художньому рівні.

169 На жаль, ім’я майстра гармати точно встановити не видається можливим, оскільки 
на стволі відсутні монограма людвисаря або його виробничий гмерк. Майстром, який 
працював у кам’янецькій ливарні в 1710-1727 роках і теоретично міг бути автором 
цього відливу, значився людвисар Блажей Бохінкевич.

170 [Jan Stanislaw K^tski, General Podolski, Pulkownik Artylerii].

171 Гербом «Видра» користувався генерал коронної артилерії Якуб Жигмунт Рибінський.

172 Веттіни - королівська династія Речі Посполитої XVIII століття. Саме у період 
правління монархів із Саксонської династії Веттінів Польське королівство і Велике 
князівство Литовське досягнули найвищого ступеню автономності, а Річ Посполита -  
децентралізації, на противагу абсолютиським тенденціям політичного розвитку інших 
країн Європи. Сенат суворо контролював усі дії виборних королів з династії Веттінів 
-  Августа II (1696-1733 роки) і Августа III (1734-1764 роки).

173 Після вивезення з Речі Посполитої ствол зберігався у Музеї Артилерії в Санкт- 
Петербурзі. У 1928 році гармату було повернуто з Радянського Союзу до Польщі згідно 
зі статею Ризького договору 1921 року.

174 Михайло Сервацій Вишневецький (бл. 1680-1744 рік) (ілюстрація № 33) -  з 
1702 року польний гетьман литовський; з 1703 року -  великий гетьман литовський і 
віленський каштелян. У 1706-1707 роках -  віленський воєвода. З переходом на бік 
Станіслава Лещинського відмовився від великого гетьманства й віденського воєводства, 
але залишився польним гетьманом (до 1709 року). З 1720 року -  великий канцлер 
литовський, а з 1730 року -  генеральний регіментар литовський. У 1736 році, за 
правління короля Августа III, знову отримав уряди великого гетьмана та віленського 
воєводи.

Вочевидь, ствол відлитий на замовлення М. С. Вишневецького -  останнього 
власника Вишневця з роду князів Вишневецьких, під час масштабної реконструкції
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маєтку в 1720-х роках, коли відбудований замок і палац потребували нової титульної 
артилерії. По його смерті в 1744 році Вишневець перейшов у володіння Мнішків -  
родичів Вишневецьких за жіночою лінією. У 1781 році гармата була привезена з 
Вишневецького замку до Кам’янця на Поділлі (159,109, 111).

175 Наразі ми не маємо документально підтвердженої інформації щодо місця відливу. 
Варшавська людвисарня на той час не працювала, львівська швидко занепадала й 
також, вважаємо, не функціонувала. Не знайдено жодного документального 
підтвердження щодо артилерійських замовлень у Львові в 1720-х роках. Замовлення 
гармати за кордоном мало бути підтверджене підписом на стволі майстра, який 
залишали у більшості випадків. Залишається варіант з кам’янецькою людвисарнею, 
майстри якої в 1720-1730-х роках зазвичай не ставили підписів на своїх гарматних 
відливах.

176 Вочевидь, гармату для князя Вишневецького відлив новий кам’янецький людвисар 
Даміан Туташевич, замінивший 1727 року в Кам’янці майстра Блажея Бохинкевича.

177 Краківський єпископ Станіслав в XI столітті публічно протистояв королю Бо- 
леславу II Хороброму, за чиїм наказом й був убитий 1079 року в своєму соборі під 
час богослужіння. Вбивство єпископа призвело до масових заворушень, і король був 
змушений втікати з Польщі. Місце погребіння єпископа Станіслава невідоме. У 
1254 році єпископ Станіслав був канонізований і названий покровителем Польщі. З 
того часу кожен польський король після коронації у Кракові вважав своїм обов’язком 
пройти пішки шлях від королівського замку до собору, де загинув Станіслав, і там, 
ставши на коліна перед вівтарем, прохати прощення «за гріх предка свого 
Болеслава».

Дуже популярний церковний символ, що активно використовували у гарматному 
литві Речі Посполитої. В нашому невеликому каталозі св. Станіслав обраний також 
патроном гармати братів Котоні (1677 рік) (див. позицію № 15).

178 На щитовому полі міститься зображення хреста з перехрещеними кінцями. Замість 
нижнього кінця -  півмісяць донизу рогами й шестипроменева зірка. Клейнод князів
ського варіанта герба -  рицарський шолом, увінчаний шляхетською короною та 
князівською шапкою.

179 Якість гарматного литва не з кращих. Після вивезення з Речі Посполитої ствол 
зберігався в Музеї Артилерії в Санкт-Петербурзі. У 1928 році його було повернуто з 
Радянського Союзу до Польщі, згідно зі статей Ризького договору 1921 року.

iso у  ПЄрШій чверті XVIII століття магнати (Радзивілли, Вишневецькі) почали від
будовувати свої українські резиденції (Олика, Вишневець) і частково озброювати їх 
гарматами власного виробництва. У 1734-1750 роках на остаточне завершення пере
будови фортифікацій Станіславова Йозеф Потоцький витратив кільканадцять мільйонів 
злотих. Частокіл замінили на камінь і цеглу, а цейхгауз повністю реконструювали. Мури
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були зведені з цегли, а брами -  Галицька й Тисменицька з Вірменською хвірткою -  з 
каменю. На території фортеці і замку були споруджені окремі будівлі спеціального 
призначення: комендатура, казарми для гарнізону, генеральське приміщення, будинки 
для челяді й адміністрації маєтків, стайня, возівня. Арсенал Станіславова, наповнений 
різноманітною зброєю, у 1754 році, серед іншого, налічував 123 гармати, завезені сюди 
з інших фортець магната -  Ланцута, Бродів, Богородчан.

Ураховуючи, що на той час Варшавська та Кам’янецька людвисарні не працю
вали, Йозеф Потоцький міг замовити гармати в Гданську або Львові. Скажімо, І. По- 
лянський саме в цей час відлив свою відому серію гармат «Апостоли». Не виключено, 
що у Станіславові була своя людвисарня, яка забезпечувала потреби фортеці, про що 
дотично свідчить і титульний напис на гарматі.

181 [СЛАВА Є МОЄЮ МЕТОЮ].

182 [ЙОЗЕФ НА ПОТОКУ В СТАНІСЛАВОВІ, ЗБАРАЖІ, БРОДАХ, НЕМИРОВІ 
ПОТОЦЬКИЙ, ВОЄВОДА І ГЕНЕРАЛ КИЇВСЬКИЙ, ГЕТЬМАН ВЕЛИКИЙ КОРОН
НИЙ, СТАРОСТА ВАРШАВСЬКИЙ, СНЯТИНСЬКИЙ І ЛЕЖАЙСЬКИЙ ДЛЯ 
ПОВАЛЕННЯ СИЛОЮ ПРИКОРДОННИХ ВОРОГІВ І ЗАХИСТУ СТАНІСЛАВОВА 
МЕНЕ НАКАЗАВ ЗРОБИТИ].

Йозеф Потоцький герба «Пилява» (1673 -  17 травня 1751 років), син гетьмана 
польного коронного Анджея Потоцького (ілюстрація № 34). У 1702 році став київським 
воєводою, і наступного року був причетний до придушення повстання Семена Палія. 
Початково -  саський прибічник, 1705 року перейшов на бік Лещинського, від якого от
римав булаву польного (1706 рік), а згодом -  коронного гетьмана (1707 рік). 1706 року 
керував правим крилом у битві під Калішем, під час якої потрапив у полон. У 1708 році 
програв битву під Конєцполем. Після Полтавської битви вдерся зі своїм військом до 
Угорщини, де служив в армії Францишка Ракоци. У 1709 році дістався до Бендер, де 
став керівником антиросійської еміграції. У 1711 році керував невдалим походом 
прибічників Станіслава Лещинського до Польщі. Повернувшись 1714 року на батьків
щину, разом з Теодором Потоцьким перебував в опозиції до королівського двору. Під 
час безкоролів’я 1733 року -  прибічник Станіслава Лещинського, але надалі, формаль
но погодившись з королем Августом III, став великим коронним гетьманом. Однак 
Й. Потоцький здійснював свою власну закордонну політику. Приміром, у 1737-1738 ро
ках він приймав у Станіславові турецького посланника Ібрагіма Ефенді, про місію якого 
взагалі не поінформував короля Августа III. У 1743 році отримав посаду познанського 
воєводи, у 1748 році -  краківського каштеляна.

183 [1740].

184 Див. коментар 96.

185 Належала графу О. Г. Розумовському (ілюстрація № 35).
Розумовський Олексій Григорович (1709-1771 роки) -  українець за походженням, 

державний діяч Російської імперії. Народився 17 (28) березня 1709 року в родині
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реєстрового козака Григорія Розума в с. Лемешах на Чернігівщині. Потрапив до 
придворної капели в Санкт-Петербурзі (з 1731 року) завдяки співацькому таланту. 
Підвищена увага царівни Єлизавети Петрівни до молодого красеня дала змогу 
простому хористові незабаром перетворитися на фаворита майбутньої імператриці. 
Згодом О. Розумовський брав активну участь у палацовому перевороті 1741 року, 
унаслідок якого престол посіла Єлизавета Петрівна. Отримав чини камергера, генерала- 
поручника, був нагороджений головними російськими орденами (орден св. Андрія 
Первозванного був пожалуваний О. Розумовському 25 квітня 1742 року), багатими 
маєтностями й тисячами кріпаків у Росії та Україні. У 1744 році став графом Священної 
Римської та Російської імперії, у 1756 році -  генерал-фельдмаршалом, хоча до воєнної 
справи не мав жодного стосунку. Сприяв організації поїздки імператриці в Україну 
(1744 рік), під час якої козацька старшина за підтримки Розумовського переконала 
Єлизавету Петрівну відновити гетьманство. На посаду гетьмана поставлено брата 
Кирила Григоровича Розумовського (у 1747 році). По смерті Єлизавети Петрівни участі 
в політичному житті не брав, але користувався прихильністю Петра III та Катерини II, 
спокійно мешкаючи у своєму Анічковому палаці в Санкт-Петербурзі і зберігаючи 
певний вплив при дворі. Помер у Петербурзі (108, 430).

186 у  1 7 4 4  р0ці о . Розумовський і Єлизавета Петрівна здійснили подорож до Києва, під 
час якої імператриця відвідала Козелець, де мешкала мати Розумовського. Київ 
відігравав стратегічну роль на південному заході Російської імперії. Тут були роз
квартировані регулярні війська, будувався могутній Печерський форпост. Можливо ця 
поїздка й відновлення гетьманства (1747 рік) спонукали Єлизавету Петрівну по
дарувати в 1749 році гармати графу О. Г. Розумовському (52,107). Справа в тому, що в 
Російській імперії було заборонено приватним особам володіти власною артилерією. 
Але як виняток монархи могли дарувати оздоблені стволи з гербами майбутніх 
власників. Такі подарунки отримали, приміром, граф П. І. Шувалов, граф О. Орлов від 
Єлизавети Петрівни (зберігається в музеї м. Миколаєва) (ілюстрація № 36) і від 
Катерини II після Чесменського бою (чотири трофейні турецькі гармати), граф І. Г. Чер- 
нишов від Катерини II (зберігаються в музеї м. Путивля) (ілюстрація №37) .  
Подарункові гармати власники зазвичай відправляли до своїх маєтків.

У випадку з гарматами О. Г. Розумовського, замовлення могли розмістити в 
Києві -  ближче до козацьких українських полків, куди, вочевидь, могли бути пере
дані нові стволи.

Ще на початку XVIII століття в Києві була побудована фортеця, у якій на 
подвір’ях Печерського та Вознесенського жіночих монастирів розміщувалися 
дерев’яні будинки для зберігання артилерії. Називалися вони Печерськими арти
лерійськими цейхгаузами. У фортеці будувалися також майстерні, які за московською 
традицією називалися дворами. Залежно від спеціалізації гарматного виробництва, 
двір отримував назву -  фортечний, облоговий, гарматний чи польовий (де ре
монтували лафети).

У 1706 році Петро І повідомляв з Києва князю Ф. Ю. Ромодановському, що 
«пушек здесь зело мало». У 1706-1707 роках до Києва надходять залізо, олово та мідь 
з Тули й Сибіру, деревина -  з Київщини та Чернігівщини. Розпочалося відносно активне
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виробництво артилерії. Гармати відпивалися на замовлення російського уряду за вже 
існуючими зразками. З листа Я. В. Брюса до київського губернатора Д. Голіцина довіду
ємося, приміром, таке: «По указу царского величества в Киеве велено вьілить 50 пушек 
и сделать к ним станки и с колесьі и оковать против образца, каков образец в Киеве в 
артиллерии у поручика фон дер Берха, и чтоб они бьіли к походу во всякой готовнос
те» (47,18).

Вочевидь, й надалі київські гарматні двори працювали на замовлення централь
ного російського уряду (особливо під час Північної війни) та виконували накопи
чувально-розподільчу функцію арсеналу. Під час російсько-турецької війни 1735-1739 
років у діючу армію відправлялися гармати з Києва та Брянська. У 1737 році облогові 
гармати, відлиті в Києві, використовувалися під час битви за Очаків.

Спливали роки, організація та технічна база гарматного виробництва у Києві 
безнадійно застаріла й потребувала реформування. У 1750 році імператриця Єлизавета 
Петрівна підписала указ, згідно з яким у Києві почали споруджувати великий «ма- 
газейн» (арсенал), у якому «в случае нуждьі как гарнизонная той крепости и запасная 
для других крепостей, так и вся полевая и осадная артиллерия могла вместиться». 
Київський арсенал було повністю добудований 1763 року, а наступного року видано 
«Положення про арсенальну команду». З огляду на скасування посади гетьмана в 1764 
році, українське гарматне виробництво перемістилося зі своїх давніх лівобережних 
осередків до Київського арсеналу, що став центром виготовлення полкових гармат, 
новітніх «однорогів», мортир, спорядження й боєприпасів до них. Від другої половини 
XVIII століття доля української артилерії тісно перепліталася з долею Києва.

Аналіз штатного розкладу (з 320 людей обслуги, 167 були людвисарями) дозволяє 
зробити висновок, що Київський арсенал був як центром гарматного виробництва, так 
і ремонтною базою та військовим складом для великого південно-західного регіону 
імперії (47,18-19).

187 «АИИО» -  це латинське «ANNO [DOMINI] 1749». Практика відливання літер у зво
ротній бік була доволі поширеною. Особливо часто це стосувалося літер «И». Латині
зована вказівка на рік лиття ствола гармонізується з латинським девізом Розумовського.

188 Цей елемент (три запалені гранати між трьома зірками) має відношення до 
знаменитої лейб-кампанійської аугментації (почесного пожалування, доповнення до 
герба). Вона з’явилася завдяки наміру імператриці Єлизавети відзначити роту 
гренадерів, що звела її на престол. Рота отримала почесне звання «Лейб-кампанії», усім 
гренадерам (понад 300 осіб) було дароване дворянство, усі вони мали отримати герби, 
які б поєднувалися з «генеральним» лейб-кампанійським гербом.

189 Графський титул був пожалуваний О.Г.Розумовському імператором Священної 
Римської імперії Карлом VII 16 квітня 1744 року. Через деякий час О. Г. Розумовський 
отримав і графський титул Російської імперії.

190 Ми умовно називаємо щитотримачів на гербі О. Г. Розумовського козаками. В офі
ційному описі графського герба геральдичний щит тримають фігури «скіфа» (оз
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броєний луком і шаблею) та «поляка» (озброєний списом). Постаті тримачів не є 
елементами класичної геральдики, а виступають самостійними символами, вочевидь, 
вказуючи на національне походження власника герба.

191 На жаль, умови зберігання гармати виключили для нас можливість особистого 
обстеження та фотографування стволу, тому нам довелося користуватися вже 
опублікованими каталожними описами (52, 107) та усною інформацією, отриманою 
від співробітника музею Є. І. Юркевича.

192 Гармата подарована імператрицею Єлизаветою Петрівною графу О. Г. Розумов- 
ському у 1749 році (див. коментар 186).

193 На жаль, умови зберігання гармати виключили для нас можливість особистого 
обстеження та фотографування ствола, тому нам довелося користуватися вже опуб
лікованими каталожними описами (52, 107-108) та усною інформацією, отриманою 
від співробітника музею Є. І. Юркевича.

194 Гармата належала до артилерії Охтирського полку. Охтирський, як й інші козацькі 
полки Слобожанщини, мав власну артилерію, розподілену на міську та полкову. 
Найбільш поширеним серед полкової артилерії був 3-фунтовий калібр, доволі часто 
зустрічалися 4-фунтові та 2-фунтові гармати, популярним був калібр у 1,1,5,2,5 фунти. 
Гармати калібром більше чотирьох фунтів знаходилися зазвичай у цейхгаузах 
найбільших міст (Остогозьк, Чугуєв, Харків, Лебедин, Суми) (37, 280, 291, 295, 296) і 
становили основу фортечної артилерії. Такі великокаліберні стволи не відпивалися на 
місцях, а постачалися з російських арсеналів або були трофейними. Скажімо, серед 
артилерійського парку Охтирки наприкінці XVII століття було дві чотирьохаршинні 
турецькі гармати 1625 і 1629 років лиття. Майже до кінця XVIII століття в Харкові 
знаходилися колишні трофейні (після зруйнування Січі 1709 року) запорозькі 7-і 12- 
фунтові гармати (3).

Кількість гармат у містах Слобідської України ніколи не була сталою, проте 
інвентарі дають змогу навести орієнтовні цифри. Так, у 1678 році в «сметньїх книгах» 
усіх чотирьох слобідських полків (список далеко не повний, адже з Острогозького полку 
до нього ввійшло лише полкове місто), значиться, що артилерійський арсенал складався 
з 122 гармат різних калібрів, 17 гаківниць та трьох шмигівниць. До списку слід ще додати 
місто Чугуїв з його 13 гарматами та п’ятьма гаківницями (37, 256, 274, 280-298, 291). 
Найкраще були споряджені артилерією полкові міста, деякі сотенні центри та міста зі 
значними російськими гарнізонами (Харків -  11 гармат, Острогозьк -  12, Суми -  12, 
Охтирка -  9, стільки ж в Олешні та Лебедині, 8 - у  Недригайлові) (37,280, 283, 296, 273, 
256, 295). Часто артилерійське постачання слобідських міст здійснювалося з найближчих 
російських арсеналів (Білгород, Брянськ, Вороніж). Приміром, після знищення поселення 
Валки пожежею, полковнику Федору Донцю було дозволено відремонтувати місто й 
фортецю, до якої з Білгорода було відправлено дві мідні гармати й порох. Серед 15 гармат 
охтирського арсеналу 1704 року 13 гармат було відлито російськими майстрами Олексієм 
Акімовим, Кондратієм Михайловим та Яковом Осиповим (110,11).
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Однак у першій половині XVIII століття ситуація змінилася. Російський уряд, 
намагаючись забезпечити потреби новоствореної регулярної армії, флоту й нових 
фортець на Балтиці, перестав звертати пильну увагу на південний кордон. Не дивує, що, 
приміром, частину гармат Сумського чи Охтирського полку могли забрати на 
переплавку, не надіславши нових (цим може пояснюватися мізерна кількість гармат -  
15 стволів у всіх полках 1718 року) (80,14-16, 32). Артилерія Охтирського полку також 
сильно постраждала в 1709-1710 роках, коли чимало фортець було зруйновано 
шведами, а згодом татарами. Крім того, існувала тенденція посилення артилерійського 
парку на кордонах (Українська лінія, Ізюмський полк) за рахунок міст «тилових 
полків», на які поступово перетворювалися Сумський, північна частина Охтирського, 
Харківського та Острогозького полків (42, 83).

Але полкова артилерія слобідських полків брала участь і в далеких походах, 
скажімо, у Чигиринському та Кримському 70-х та 80-х років XVII століття в складі 
російського війська Г. Ромодановського та В. Голицина. Про активну участь козацьких 
гармат у нейтралізації татарських атак під Іслам-Керменом у пониззі Дніпра (1698 рік) 
згадує І. Орновський (16, 562), говорячи про участь харківської старшини в походах 
І. Мазепи та Я. Долгорукова. Натомість, беручи участь у Ліфляндському поході на 
початку Північної війни, слобожани гармат не мали.

А ось щодо важкого Гилянського походу 1725-1726 років, у який було 
відправлено 1000 слобідських козаків з різних полків, ми маємо свідчення Я. Марко- 
вича, учасника походу, про те, що восени 1725 року проти загонів Тарковського 
шамхала (князя) діяли, зрештою, безуспішно, вісім гармат регулярних військ і дві 
гармати слобідських полків.

Під час російсько-турецької війни 1735-1739 років похідна полкова артилерія 
слобідських полків (у 1736 році) налічувала 10 гармат з 20 зарядними ящиками. Ті 
слобідські гармати, що ввійшли до складу армії фельдмаршала Б.-Х. Мініха, обороняли 
табір російських військ під Перекопом у 1736 році, брали участь у поході на Очаків у 
1737 році та на Дунай у 1738 році (20,82, 252, 481-187). Щодо Кримського рейду армії 
фельдмаршала П. П. Ласі, то слобідська артилерія мала завдання прикривати армію з 
тилу, особливо на переправах.

Слобідський козацький контингент з артилерією брав участь у поході 1747-1748 
років до Ліфляндії, а звідти -  до Німеччини (війна за австрійський спадок 1740-1748 
років). З одного боку війну вели Австрія, Нідерланди, Великобританія, Саксонія та 
Росія, з іншого -  Пруссія, Франція, Баварія та Іспанія. Уряд Російської імперії, 
підтримавши кандидатуру австрійської принцеси Марії-Терезії, вступив у війну на боці 
Австрії та її союзників у 1747 році. Наприкінці 1746 року до складу російського 
експедиційного корпусу князя М. В. Рєпніна приєдналися 500 козаків, якими 
командував сумський полковник Д. І. Кондратьєв, а взимку 1747-1748 років до 
Ліфляндії було відправлено ще 1000 слобідських козаків, 20 сотників і 20 підпрапорних 
на чолі з охтирським полковником І. О. Лесевицьким (14, 178). Кожен полк мав 
виставити по одній гарматі.

Похідна артилерія гриміла і в останній великій війні, у якій слобідські полки 
взяли участь саме як козацькі формування, -  Семирічній війні 1756-1763 років. Після 
скасування 1765 року козацького устрою на Слобідській Україні гармати міст і містечок
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Слобожанщини звозили до головного міста новоствореної губернії (згодом 
намісництва) -  Харкова, де вони, непридатні до вжитку, були звалені на пустирі поблизу 
церкви Жон-Мироносиць (тоді -  за містом). Кращі стволи використовували для 
салютів, а взимку 1796 року всі гармати переплавили, крім двох, які було встановлено 
«в виде тумб» біля будинку Дворянського зібрання (55). Сьогодні ці дві чавунні гармати 
знаходяться поблизу будинку Харківського історичного музею (ілюстрація № 38).

195 Існують відомості про відливання гармат у містах Слобідської України. Скажімо, 
згідно з даними єпископа Філарета (Гумілевського), 1704 року в Сумах серед 15 гармат 
було дві двохаршинної довжини, відлиті в Сумах 1695 року за ініціативи охтирського 
полковника Федора Осипова (110,10). Цілком ймовірно, що в XVIII столітті гармати на 
замовлення відливали в Ізюмі (88, 54) -  найбільш уразливому з боку кочовиків 
полковому місті, у якому під час російсько-турецької війни 1736-1739 років 
дислокувалася головна артилерійська квартира російської армії, а для ремонту артилерії 
залучалися майстри з Ізюма та інших слобідських полків (20, 325). Утім, не слід 
ігнорувати певну можливість лиття й ремонту гармат невеликих калібрів (1-3-фунтові) 
в інших значних центрах Слобідської України, скажімо, у тій же Охтирці чи Харкові, 
де існували фінансові та кадрові можливості для металообробки. Полкова гармата 
Охтирського полку 1755 року відлита саме в Охтирці (див. позицію № 35), що дає 
підставу приписувати й даному стволу охтирське походження.

196 [РОКУ 1753 МЕСЯЦА АВГУСТА 18 ДНЯ АХТИРСКОГО СЛОБОДСКОГО 
ПОЛКУ].

197 Після скасування слобідського полкового устрою гармату, вочевидь, передали до 
регіонального Київського арсеналу. Ствол потрапив з київського окружного складу в 
Артилерійський музей Санкт-Петербурга у 1879 році (52,108).

198 Гармата належала графу К. Г. Розумовському (ілюстрація № 39). Розумовський 
Кирило Григорович (1728-1803 роки) -  останній гетьман України (1750-1764 роки), 
граф (з 1744 року), генерал-фельдмаршал (з 1764 року) народився 18 (29) березня 1728 
року в с. Лемешах на Чернігівщині в родині козака Григорія Розума. Молодший брат
О. Розумовського (див. коментар 185). Отримав домашню початкову освіту, у 1743 році 
відправлений царицею Єлизаветою Петрівною на навчання до Європи в супроводі 
академіка графа Г. Теплова. У 1743-1745 роках відвідував лекції математика Ейлера в 
Берліні, навчався в університетах Геттінгена, Кенігсберга, Страсбурга. Після повернення 
до Петербурга (1745 року) отримав чин дійсного камергера. У 18-річному віці 
призначений президентом імператорської Академії наук (1746 рік) і перебував на цій 
посаді наступні 20 років. Підтримував наукові дослідження М. Ломоносова. У 1747 році 
було проголошено царську грамоту про відновлення гетьманства та фактичне 
призначення гетьманом К. Розумовського. У лютому 1750 року на козацькій раді в Глухові 
його обрано гетьманом України, куди він переїхав із Петербургу влітку 1751 року. Своєю 
столицею К. Розумовський визначив Батурин, у якому збудував розкішний палац 
(архітектор Ч. Камерон). Отримав великі рангові та приватні маєтності. У період свого
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гетьманства К. Розумовський частіше жив у Санкт-Петербурзі, ніж в Україні, де справами 
керувала гетьманська канцелярія на чолі з Г. Тепловим. Гетьманщину було виведено з 
відомства Сенату і передано до Колегії закордонних справ. Влада гетьмана поширювалась 
на Запорозьку Січ і Київ, що фактично перебував під управлінням російських воєвод. З
1760 року К. Розумовський мешкав переважно в Україні й активно займався державними 
справами. Для вдосконалення діючої системи судочинства було проведено судову 
реформу. Обмежено право переходу селян (1760 рік), який відтоді дозволявся лише за 
умови отримання письмової згоди від поміщика й залишення йому селянського майна. За 
проектом лубенського полковника Івана Кулябки К. Розумовський провів реформу 
козацького війська. Реформував систему освіти, запровадив обов’язкове навчання 
козацьких дітей і вживав заходів щодо відкриття в Батурині університету. Намагався 
добитися права вільних дипломатичних відносин з іноземними державами. У 1762 році 
брав активну участь у палацовому перевороті на користь Катерини II. Обнадіяний 
обіцянками нової цариці про загальне «благоденствие» гетьман скликав у Глухові 
генеральний з’їзд козацької старшини для затвердження проведених реформ. Старшина 
звернулася до Катерини II з проханням повернути Україні колишні права й створити в 
Гетьманщині парламент на зразок польського сейму. Однак державницька позиція й 
заходи гетьмана, спрямовані на зміцнення автономії України, цілковито суперечили 
централістській політиці російського уряду. Скориставшись проханням про 
запровадження спадкового гетьманства в Україні та збереження автономного устрою як 
доказом сепаратизму, Катерина II примусила К. Розумовського подати рапорт про 
відставку. А 10 листопада 1764 року вийшов царський указ про скасування гетьманства. 
Для управління Лівобережною Україною було створено Малоросійську колегію на чолі 
з графом П. Рум’янцевим-Задунайським. По ліквідації гетьманства К. Розумовський 
деякий час був членом Державної Ради (1768-1771 роки). Згодом відійшов від держав
них справ, мешкав у Петербурзі та в підмосковному маєтку Петровсько-Розумовське. 
Останні 9 років життя провів у Батурині, там і помер (108, 430).

'"Гармата -  одна із серії гармат, відлитих у жовтні 1753 року в Ізюмі, Глухові чи Києві. 
У цей час основний тягар боротьби з кочовиками несли Ізюмський, частина Хар
ківського та Охтирського полків. Саме тому в Ізюмі довго існувала «цитадель снабдена 
артиллерийскими орудиями и припасами сь нужньїмь для содержания ихь дере- 
вянньїмь строениемь» (84, 93).

У відбудованій новітній фортеці Глухова середини XVIII століття функціонував 
гарматний двір (людвисарня), не завантажений військовими замовленнями, але готовий 
до лиття бронзових гармат малих і середніх калібрів (25,40). Фельдмаршал Б.-Х. Мініх 
1736 року так висловився про необхідність ремонту козацької артилерії Лівобережної 
та Слобідської України: «В разньїх украинских городах старого манера и неспособньїх 
калибров, в том числе таких, кой с великими запалами [надто розширеними запальними 
отворами -М.О.] и поврежденньїх, ко употреблению негодньїх, находится довольно и 
лежат праздно» (15, 52). У XVIII столітті непридатні до стрільби бронзові гармати 
відправляли або до Москви (про що свідчить «Справа про відсилку до Москви негожих 
до вжитку мідних гармат», датовану 1735 роком (1), або до Глухова (аналогічна справа 
від 1737-1741 років (42, 77).
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У київському арсеналі з кінця 1740-х років гарматне відливництво, можна сказати, 
було поставлене на потік.

Отже, гармати для К. Г. Розумовського могли бути замовлені в будь-якому з цих 
трьох українських ливарницьких осередків.

200 За часів гетьманування К. Г. Розумовского працював глухівський відливник Миколай. 
Відомості про нього подає запис у книзі глухівського шевського цеху від 4 листопада 
1749 року, зроблений після великої пожежі, що спустошила того року місто. Майстру 
Миколаю заплачено за переливання трьох дзвонів 30 рублів 30 копійок (77,14). Існують 
документальні згадки щодо іншого глухівського людвисаря Івана Чуєвського, який у
1761 році відливав гармати для Запорозької Січі (41,127).

201У часи, коли циліндричний канал ствола гармати завершувався сферичним дном, 
запальний канал проходив під кутом від раковини на запальному полі (або на тарілі) 
до центру канала ствола. У такому разі заготовка запальника з чистої червоної міді 
з просвердленим у ній запальним отвором вставлялась у форму гарматного ствола 
перед спусканням у відливну яму. Те ж саме -  з мушкою. Разом зі зміною форми дна 
каналу ствола на пласке (з кінця XVIII століття) у бронзових гарматах запал почали 
висвердлювати перпендикулярно до вісі гармати в спеціальному циліндрі з кованої 
міді, який називався затравочним гвинтом. Він угвинчувався в казенну частину 
ствола.

Використання чистої міді було пов’язане з тим, що розпечені порохові гази, які 
виривалися через запал під час пострілу, випалювали метал, розширюючи тим самим 
отвір і перетворюючи ствол у непридатний для стріляння. Чиста мідь була значно 
стійкішою щодо дії вогню, ніж бронза.

202 «СЛАВУ РОЗПОВСЮДЖУВАТИ СПРАВАМИ». Можливо девіз запозичений з 
емблематичної збірки, походження якої нам поки що не вдалося встановити.

203 Громадянський шрифт -  новий тип шрифту, уведений царем Петром І для дру
кування світських («громадянських») видань на заміну набірному півуставу, у 
результаті реформи російського шрифту 1708-1710 років. Громадянський шрифт було 
побудовано на основі латинської антикви й московського парадного скоропису. У 
результаті реформи було змінено малюнок літер, модернізовано абетку, упорядковано 
використання прописних літер, розділових знаків й арабських цифр, після чого 
кириличний шрифт почав розвиватися паралельно латинському. Кирилиця отримала 
більшість стилістичних ознак латинської антикви і в такий спосіб зовнішній вигляд 
книги російською мовою був наближений до європейської. Уважається, що ескізи нових 
літер робив особисто Петро І, а процес виготовлення та корегування шрифту відбувався 
за його безпосередньої участі.

204 Зображення гербової композиції на стволі гармати К. Г. Розумовського вимагає 
окремої уваги. У добу бароко простого відтворення гербового зображення у фло
ристичному картуші для презентації особи власника часом було замало. Вимагався
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пишний антураж. Давні герби в обрамленні нової зброї (приміром, гармат), прапорів, 
списів, литавр, несподівано набували багатшого змісту й оригінальнішого вигляду. Хоча 
гарматний ствол не давав ливарникам удосталь місця для розлогих геральдичних 
картин, але розкішні композиції подекуди з’являлися.

Донна частина ствола цієї гармати прикрашена великим геральдичним щитом 
французького типу з розміщеним у середині державним гербом Російської імперії, 
увінчаним графською короною. Шолом зображений анфас, з піднятим заборолом, під 
графською короною, з обширним наметом у вигляді рослинних елементів. На місці 
нашоломника (гербового клейноду) знаходиться штандарт, що лежить на двох 
перехрещених стрілах. У штандарті зображена нагрудна кіраса, пронизана двома 
стрілами (власний герб Розумовських). Щитотримачами слугують постаті двох 
«козаків» у кунтушах, широких шароварах і високих чоботях. В одній руці вони 
тримають щит, а в другій -  у «козака», що праворуч -  лук, що ліворуч -  спис. У обох 
за плечима сагайдаки зі стрілами. Обабіч щита розміщена паноплія -  знамена, бунчуки, 
мечі, бердиші, труби, булави. На стрічці, що облямовує півколом нижню частину герба, 
девіз, написаний латинською мовою: «Славу розповсюджувати справами».

У гербовій композиції можна розгледіти елементи чотирьох нагород, які належали 
К. Розумовському. По центру -  на ланцюгу орден Андрія Первозванного з Андріївським 
хрестом, з боків -  орденські хрести св. Олександра Невського та св. Анни Гольштин- 
ського типу, а також зірку польського ордена Білого Орла.

Зображення герба К. Г. Розумовського на гарматі сягає рівня самодостатнього 
високохудожнього твору. Невідомий нам майстер працював над формою герба, 
намагаючись надати їй довершеності, приділяючи увагу найдрібнішим деталям, що 
співзвучно професійному різьбленню на металі. Крім того, людвисар створив власні 
іконографічні варіанти предметного ряду гербового антуражу. Доцільність і краса 
змушували митця вибирати предмети для зображення, надавати їм певної форми, 
сполучати їх у дивовижні композиції й навіть деформувати із суто художньою метою.

Виконання такої гербової композиції свідчить про високий рівень майстерності 
ливарника. Десятки різних зображених предметів не викликають відчуття скупченості 
й нагромадження. Кожен предмет знаходиться на своєму місці, не закриває іншого, 
кожне зображення чітко відлите й прорізане. Зображення має дуже врочистий і 
гармонійний вигляд. У розташуванні предметного антуражу виразно простежується 
відцентрованість і симетричність, а також популярна у XVII-XVIII століттях конусно- 
пірамідальна схема вирішення композиції (101, 50).

Вочевидь, ливарник володів розвиненим композиційно-декоративним чуттям, 
настільки вправно він розмістив на стволі довкола герба довгий і незграбний текст 
громадянським шрифтом. Слід віддати належне терпінню майстра, який виготовив і 
сам шрифт, тонкий та елегантний. Рівномірні проміжки між рядками та окремими 
словами створюють розмірений спокійний ритм. Горизонтальні рядки поєднуються в 
одну орнаментальну канву. Своєрідний характер має й графіка літер, що імітують 
скоропис. їх рукотворне походження надає шрифту особливої гармонійності та 
привабливості.

Довгі фрази тексту, згруповані в кілька рядків, посилюють декоративно- 
площинний характер композиції, сприяють умовності, а отже, й декоративності
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загальної картини. Подібний характер декорування розрахований на одночасне 
сприйняття слова й зображення, що підвищує емоційний вплив на глядача. Обширний 
текст часто сприймався як орнамент або знак, що містив додаткову естетичну 
інформацію.

205Кочубей Семен Васильович (1725-1779 роки) -  ніжинський полковник, генеральний 
обозний, член Малоросійської колегії.

206 Подібна гармата знаходиться в Артилерійському музеї Санкт-Петербурга і 
відрізняється лише датою відливки: «1753 року октября ЗО» (див. позицію № 34).

207 Гармата належала графу К. Г. Розумовському (див. коментар 198).

208 Див. коментар 199.

209 Див. коментар 200.

210 До 1844 року ствол зберігався у тираспольському артилерійському гарнізоні. 
Потрапив до Артилерійського музею Санкт-Петербургу в 1879 році з київського 
артилерійського складу (52,108-109). На жаль, умови зберігання гармати виключили 
для нас можливість особистого обстеження та фотографування стволу, тому нам 
довелося користуватися вже опублікованими каталожними описами та усною 
інформацією, отриманою від співробітника музею Є. І. Юркевича.

211 Належала до Охтирського полку (див. коментарі 158 і 195).

212 Про охтирське походження гармати свідчить титульний напис на стволі: 
«АХТИРСКОГО СЛОБОДСКОГО ПОЛКУ ПУШКА ЛИЛАСЯ В АХТИРКИ ЗА 
ГОСПОДИНА ПОЛКОВНИКА КОНСТАНТИНА АЛЕКСЕЕВИЧА ЛЕСЕВИЦКОГО 
1755 ГОДУ М[ЕСЯ]ЦА МАЯ 10 ДНЯ». Упорядники «Каталога материальной части 
отечественной артиллерии», у якому згадується ця гармата, указують на її участь у 
битві при Гросс-Егерсдорфі (Gross Yagersdorf) (52,109). Загалом у поході слобідських 
полків 1757 року до Східної Пруссії брали участь 10 козацьких гармат (по дві на полк), 
які везли 50 артилерійських коней. Обслуговували кожну гармату 15 пушкарів і їхніх 
помічників (75,180).

Уранці 19 серпня російські війська виступили зі свого табору в лісистій та 
заболоченій місцевості поблизу сіл Гросс-Егерсдорф, Удербален та Зіттерфельде й 
відразу були атаковані на марші фельдмаршалом Левальдом. Однак завдяки стійкості 
піхоти, вдалим діям артилерії та вчасному підходу резервних частин Румянцева 
пруссаки були відбиті в центрі та на правому фланзі російського бойового порядку. На 
лівому фланзі знаходився корпус Сібільського, вочевидь, підкріплений слобожанами 
(близько 4000 вершників) і донськими полками. Крім іррегулярної кінноти, на лівому 
фланзі росіян, сильно висунутому вперед аж до селища Зіттерфельде, знаходилися 15 
батальйонів піхоти та 40 гармат, що становили реальну загрозу правому флангу
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наступаючої прусської армії. Проте скористатися цим потенціалом Сібільський не 
ризикнув, побоюючись атаки з боку кавалерійської колони принца Гольштейна (20 
гусарських і драгунських ескадронів), що з’явилася неподалік, за невеликим болотом 
(75, 290). У таких обставинах донські козаки Серебрякова та слобідські -  бригадира В. 
П. Капніста -  здійснили доволі своєрідний маневр, незрозумілий як сучасникам, так і 
багатьом дослідникам. Це було схоже на удавану атаку (на татарський манер) з 
подальшим відступом углиб своїх позицій. У результаті бою кіннота Гольштейна, 
поескадронно переслідуючи козаків, дозволила себе заманити під зосереджений вогонь 
російської піхоти та артилерії. Картечні залпи спричинили великі втрати серед атакуючих, 
вишикуваних у щільний бойовий порядок, прусська колона розвалилася й кавалеристи 
кинулися геть від російського фронту. Проте передовий ескадрон ворога, за інерцією 
продовжуючи рух уперед, проскочив у проміжки, які створила російська піхота, 
пропускаючи за свій фронт козаків. Піхота росіян зімкнула ряди, замикаючи пастку, і 
передовий ескадрон драгун Гольштейна був повністю знищений козаками (75, 291). 
Вочевидь, на цьому етапі бою у відбитті згаданої прусської кавалерійської атаки брала 
участь козацька артилерія, захищаючи яку, загинув один харківський пушкар (14,184).

Після проведення ряду безуспішних атак на флангах і в центрі, прусська армія 
відступила без переслідування з боку росіян. Натомість наприкінці серпня, згідно з 
рішенням військової ради, російська армія фельдмаршала Апраксіна й сама почала 
відступ зі Східної Пруссії. Згідно з рескриптами від 2 та 7 жовтня слобідські полки 
були відпущені додому, як і більшість донських козаків. Узимку 1757-1758 років окремі 
команди через Смоленськ поверталися до рідних домівок.

213 Лесевицький Костянтин Олексійович -  син Олексія Леонтієвича Лесевицького, який 
був охтирським полковником, а згодом -  бригадиром усіх слобідських полків у 1720-х 
роках (похований у Києво-Печерській Лаврі) (ілюстрація № 40). У 1743 році він уже 
відомий як бригадир міста Охтирки й полковник. При ньому був побудований 
Покровський храм у Охтирці (закладено 1753 року).

214 До переформування Охтирського полку з козацького на гусарський, гармата 
перебувала в полку, а згодом -  передана до Київського арсеналу. Ствол потрапив до 
Артилерійського музею Санкт-Петербургу у 1873 році з київської фортечної артилерії 
(52,109). На жаль, умови зберігання гармати виключили для нас можливість особисто 
обстежити та сфотографувати ствол (22, 92).

215 «Одноріг» -  це гладкоствольна гармата, яка застосовувалася у російській армії без 
суттєвих технологічних змін більш як сто років, від середини XVIII -  до середини XIX 
століття. Вона займала проміжне положення між довгоствольними гарматами й 
гаубицями, могла стріляти як бомбами, так і ядрами, мала кращу, ніж у гаубиці 
балістику, але більший калібр і меншу вагу, ніж класична гармата. Головною 
«родзинкою» однорогів була зарядна камера конічної форми. Така форма забезпечувала 
більш щільне прилягання ядра до стінки ствола (що зменшувало прорив порохових 
газів і, відповідно, збільшувало дальність стрільби), спрощувала заряджання, 
збільшувала швидкострільність і, головне, -  у гармати поліпшувалася балістика.
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Але не обійшлося без сюрпризів. Через відносно невелику вагу ствола перших 
однорогів під час стрільби великими зарядами система «стрибала», а сильний відбій 
руйнував лафет. Тому після 1760 року вагу стволів було збільшено, а довжина пудових, 
півпудових і 12-фунтових однорогів сягнула 9 калібрів (раніше -  7,5 калібра). 
Двопудовими однорогами озброїли облогову артилерію, а пудовими, які замінили 18- 
фунтові облогові та 12-фунтові польові гармати -  фортечну та польову. Півпудовий 
одноріг замінив у польовій артилерії 8- і 12-фунтові гармати та півпудові гаубиці. 
Важив він у 2,5 раза менше за гармату, мав більший калібр і стріляв усіма типами 
снарядів.

У 1761 році були відлиті експериментальні зразки чавунних корабельних 
півпудових і пудових однорогів з довжиною стволів біля 16-17 калібрів. Але широкому 
використанню однорогів на російському флоті завадило прийняття на озброєння 
карронади -  короткоствольної гладкоствольної гармати великого калібру (24-96 фун
тів), що призначалася для ведення вогню по кораблях супротивника з близької відстані. 
Однороги були введені до складу корабельної артилерії лише указом імператора 
Миколи І 1826 року.

У 1834 році розпочалося виробництво 10-фунтового гірського однорогу калібром
122 мм, довжиною ствола 5,8 калібра та вагою 106,5 кг. Він встановлювався на 
дерев’яний лафет (вага 168 кг) і перевозився парою коней. Дальність стрільби (кут 
підйому + 14,7 градусів) становила 1280 м. За таким зразком сконструйовано й де
сантний одноріг для морської піхоти, що встановлювався на вертлюзі, але за потреби 
швидко монтувався на колісний лафет.

До середини 1860-х років у зв’язку з розвитком нарізної артилерії однороги було 
виведено зі складу російської польової артилерії. Вони залишалися на озброєнні 
невеликих парових шхун на Чорному та Каспійському морях, у Сибірській флотилії, а 
також у фортецях. Останні однороги були вилучені з фортець Російської імперії лише 
1906 року (119, 34-46).

Додамо, що ідея створення подібного до однорогів типу гармат з’явилася значно 
раніше. Дієго Уфано в своїй праці «Трактат про артилерію» (Франкфурт, 1614 рік) 
(Diego Uffano «Trattado della artilleria») проілюстрував три розміри гармат з конічною 
казенною частиною: «rebuf», «crepant», «veirat». Він приписував дизайн стволів Дону 
Хуану Маріку де Лара та описував їх як «tant par dehors que par dedans de forme encam- 
рапее» [однаково дзвоноподібні, як усередині, так й і зовні] (132,233).

216 Перші російські однороги було відлито 1757 році: у березні -  8-фунтовий і ІЛ-пу- 
довий, у травні -  пудовий, у червні-серпні -  12-фунтовий, двопудовий і трипудовий. 
Але в процесі випробувань виявилося, що трипудовий одноріг калібру 320 мм занадто 
важкий, а його заряджання доволі складне, тому за розпорядженням П. І. Шувалова всі 
роботи з ним було призупинено. Бойове хрещення однорогів відбулося під час 
Семирічної війни (1756-1763 роки). Якщо в 1757 році армія отримала лише тринадцять 
таких гармат, то в 1759 році загальна їх кількість сягнула 477 ствола (1 -  трипудовий, 
18 -  двопудових, 39 -  пудових, 112 -  '/г-пудових, 257 -  12-фунтових і 50 -  8-фун- 
тових). При цьому в діючу армію було відправлено лише 34 однороги, усі інші 
перебували на озброєнні фортечної артилерії (119, 34-37). Логічним було б при
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пустити, що одиороги для потреб локальних арсеналів відливалися на місцях за 
петербурзькими кресленнями та декоративним набором. Найпопулярнішим калібром 
цього типу гармат був 12-фунтовий. Одноріг 1757 року, представлений у нашому 
каталозі, за розрахунками, має 14-фунтовий калібр (однак, сучасниками міг 
вважатися за 12-фунтовий), і потрапив до Артилерійського музею Санкт-Петербурга 
в 1873 році з Політехнічної виставки в Москві як зразок саме київської фортечної 
артилерії (52,113-114). Тому не виключено, що він міг бути відлитий у Києві, де на 
той час функціонував великий регіональний арсенал, на базі якого здійснювалося 
гарматне виробництво (див. коментар 186).

217 Існує припущення, що це зображення архангела Михаїла. Якщо це й ангел, то не 
Михаїл, а Гавриїл, оскільки на барельєфі явно видно груди. Гавриїла деколи називали 
єдиною жінкою серед ангельського полку. Однак ми вважаємо фігуру богинею 
перемоги Нікою.

218 Ланцюг ордена св. Андрія Первозванного складався з трьох видів ланок: двоголового 
орла, андріївського хреста, між кінцями якого розміщено літери «SAPR» на тлі 
червоного кола, розділеного золотими смужками у вигляді сяйва, і картуша, увінчаного 
короною, обрамленого арматурою з вензелем Петра І у центрі. При імператриці Анні 
Іоанівні цей вензель було замінено на її власне ім’я. Єлизавета Петрівна, отримавши 
престол, знову повернула вензель батька до орденського ланцюга св. Андрія Перво
званного. При Петрі І зображення андріївського орденського ланцюга ввійшло до 
державного герба Росії у вигляді обрамлення щита з фігурою св. Георгія Побідоносця. 
Хрест і зірка могли прикрашатися діамантами, «жалуемьіх за военньїе подвиги». 
Пізніше до орденської композиції приєднали два схрещених меча, розміщені над 
хрестом під короною й через середину орденської зірки. З 3 грудня 1870 додавати мечі 
дозволено було тільки до діамантових знаків ордена.

Орден св. Андрія Первозванного виключно чоловіча нагорода. Єдиними жінками, 
які носили його знаки, були імператриці Анна Іоанівна, Єлизавета Петрівна та Катерина 
II Олексіївна. Але навіть вони не вважалися нагородженими цим орденом і носили 
знаки лише тому, що стояли на чолі держави й за цим правом розглядали себе як глави 
почесної корпорації Андріївських кавалерів.

219 Наявність графської корони в декорі гармати пов’язана з особою державного діяча 
Росії графа П. І. Шувалова, який народився 1710 року у дворянській родині. Вдалий 
шлюб з найближчою подругою Єлизавети Петрівни, фрейліною цесарівни Анни 
Марфою Єгорівною Шепелєвою й близькість до імператриці, як багато хто вважав, 
зумовили успіх його кар’єри. У 1731 році він потрапив камер-юнкером до складу 
малого двору царівни Єлизавети Петрівни й наступні десять років виконував її невеликі 
доручення в Україні та Сибіру.

Поворотним пунктом у житті П. І. Шувалова став «безкровний» палацовий 
переворот 25 листопада 1741 року, у результаті якого на російський престол зійшла 
Єлизавета Петрівна. Учасники перевороту отримали високі почесті. П. І. Шувалов 31 
грудня 1741 року став дійсним камергером двору й підпоручником Лейб-компанії, що
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прирівнювалося до звання генерал-майора. Так колишній паж камер-юнкер став однією 
з перших осіб періоду єлизаветинського царювання.

Перше знайомство П. І. Шувалова з воєнною справою було доволі парадним. Далі 
відбувалися пожалування звань генерал-лейтенанта (1744 рік), генерал-поручника 
(1745 рік), генерал-ад’ютанта (1748 рік), генерал-аншефа й призначення командувачем 
дивізією (1751 рік), а також зведення 5 вересня 1746 року в графське достоїнство. 
Участь в організації комплектування військ, служба генерал-ад’ютантом, командиром 
дивізії, Обсерваційного корпусу, участь у підготовці військ до походу в Пруссію, 
командування артилерією та воєнними інженерами, керівництво переозброєнням 
артилерії -  ось найважливіші віхи воєнної біографії П. І. Шувалова.

Під час Семирічної війни в 1756 році Петро Іванович займався підготовкою 
артилерії та Обсерваційного корпусу -  30-тисячного резервного об’єднання для дій «в 
пределах Отечества». Але найбільш важливим для Шувалова стало його призначення 
31 травня 1756 року генерал-фельдцейхмейстером -  командувачем артилерією та 
інженерним корпусом. Початок діяльності нового генерал-фельдцейхмейстера був 
пов’язаний з вирішення двох завдань: укомплектуванням армії якісною артилерією та 
наповненням навченими артилеристами й інженерами.

Ще 1753 року П. І. Шувалов подав до Сенату проект нової гаубиці з овальним 
калібром, призначеної для ефективної стрільби картеччю (бронзовий ствол, калібр 
95x207 мм, довжина ствола 1620 мм, вага 491 кг). Того ж року гаубицю прийняли на 
озброєння, присвоївши їй офіційну назву на честь автора проекту -  «гаубиця Шувалова». 
Секретом її була еліптична форма каналу ствола, через що картеч мала розлітатися 
широким віялом (ілюстраціям 41). Але практика показала, що дія «секретних гаубиць» 
мало чим відрізнялася від звичайних гармат. Прусський король Фрідріх Великий захопив 
у битві біля Цорндорфа (1758 рік) 20 таких гаубиць і, як людина дотепна, наказав 
виставити їх на вулицях Берліна з іронічним підписом: «Великий секрет росіян». У Росії 
«секретні гаубиці» протрималися на озброєнні до смерті графа виключно через його 
хворе самолюбство. Було очевидним, що Шувалов просто «проштовхнув» свій проект, 
користуючись державним авторитетом. А справжні інновації, такі як верстати для 
свердління каналу ствола й обточування цапф, оригінальні запали, оптичний приціл, 
способи відливання гармат і ремонтування раковин у каналі ствола належать аж ніяк не 
П. І. Шувалову, а воєнному інженеру А. К. Нартову. Саме його технологічні розробки 
дали змогу групі офіцерів-артилеристів -  М. Данилову, М. Мартинову, К. Бороздину,
І. Глєбову, І. Меллеру та іншим розробити принципово новий тип гармати. А от назву 
гарматі «одноріг» дали, щоб вгодити П. І. Шувалову, який володів гербом із зображенням 
цього легендарного звіра. Винград перших гармат такого типу відливали у формі голови 
однорога, часто в поєднанні з графською короною. Дуги («дельфіни») також зазвичай 
моделювалися у вигляді цих звірів.

Однак, попри все, період, коли П. І. Шувалов командував артилерією, для 
російської армії в Семирічній війні став часом реорганізації, переозброєння, набуття 
бойового досвіду й підвищення вагомості цього роду військ. Крім того, у 1750-х роках 
він фактично керував внутрішньою політикою Росії. Помер вельможа 4(15) січня 1762 
року. Його гробниця знаходиться на Лазаревському цвинтарі Олександро-Невської 
лаври у Санкт-Петербурзі.
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22° у  jg7 2  році ствол знаходився на Політехнічній виставці у Москві як експонат 
київської фортечної артилерії. У 1873 році переданий до Артилерійського музею Санкт- 
Петербурга (52,113-114).

221 Гармата належала графу К. Г. Розумовському (див. коментар 198).

222 Див. коментар 199.

223 Див. коментар 200.

224 Доволі поширеним видом людвисарського браку були «раковини» («ніздрі»), свіщі 
та лакуни на стінках каналу ствола, які, зрештою, знижували ефективність стрільби 
або зовсім робили гармати непридатними для експлуатації. Подібні недоліки легко 
виявлялися під час зовнішнього огляду (у момент приймання гармати замовником). 
Але часто, через те, що подібні види браку відносили до категорії «звичайних», та через 
невміння більшості людвисарів надійно усувати подібний брак, вочевидь, певну кіль
кість раковин, що кардинально не впливала на ефективність стрільби, все ж таки до
пускали. Раковини на стінках каналу ствола виникали насамперед через те, що під час 
виготовлення моделі каркас залізного стрижня тієї чи іншої товщини обмотувався 
кількома шарами пеньки та обмазувався глиною. Така структура стрижня не могла за
безпечити достатню герметичність для газів.

225 Вочевидь, гармати відпивалися в одному місці за технічним зразком 1753 року, але 
з використанням іншого епіграфічного шаблону.

226 Гармата належала графу К. Г. Розумовському (див. коментар 198).

227 Див. коментар 199.

228 Див. коментар 200.

229 Гармата належала графу К. Г. Розумовському (див. коментар 198).

230 Див. коментар 199.

231 Див. коментар 200.

232 Ствол до 1844 року зберігався в тираспольському артилерійському гарнізоні. 
Потрапив до Артилерійського музею Санкт-Петербургу в 1879 році з київського 
артилерійського складу (52, 110). На жаль, умови зберігання гармати виключили для 
нас можливість особистого обстеження та фотографування гармати, тому нам довелося 
користуватися вже опублікованими каталожними описами та усною інформацією, 
отриманою від співробітника музею Є. І. Юркевича.

233 Кам’янецька замкова людвисарня, без якої була неможлива модернізація української 
артилерії, знову почала функціонувати (припинила гарматне виробництво на початку
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1730-х років зі смертю Арчибальта Гловера) (див. коментар 168) по призначенню 1768 
року комендантом Кам’янецької та всіх українських прикордонних фортець полковника 
Яна де Вітте. Уже наступного року вдалося на короткий час відновити кам’янецьке 
гарматне відливництво. За даними Ж. Вальтер-Янке, в 1769-1772 роках у майстерні 
відлито 58 гармат (215, 63), за даними Т. Новака -  61 гармату (187,126), зокрема одну 
60-фунтову мортиру, дві 20-фунтові мортири, чотири 12-фунтових колибрини, а також 
велику кількість 1-2-фунтових чавунних стволів. Усього впродовж XVIII століття в 
Кам’янці було відлито близько сотні артилерійських стволів. Загалом кількість мізерна, 
але достатня для підтримки обороноздатності кількох прикордонних фортець.

Вочевидь, ця 1-фунтова гармата кам’янецького походження відлита у місцевій 
замковій ливарні в другій половині XVIII століття. Ще дві чавунні гармати (3,5-фунтові) 
місцевого литва нині зберігаються в замку Кам’янця-Подільського. їх стволи також 
деформовані (вигнуті), однак відлиті без орнаментації (ілюстрація № 42). До музею 
Санкт-Петербурга була відправлена, звісно ж, оздоблена гармата.

234 На запрошення генерала А. Брюля до Кам’янця на Поділлі прибув німецький 
людвисар Йоганн Франц Водік, який безпосередньо займався виробництвом нових 
гармат для кам’янецького арсеналу 1760-1770-х років. Крім орнаментованих гарматних 
зразків, є відомості про дзвін роботи цього майстра, на якому відлито напис: «FUDIT 
ME JCH. FRANC. WODICK CAMONO, 1769» (41,113). Вочевидь, цей людвисар також 
керував відливництвом серійних 1-фунтових гармат.

235 Ствол потрапив до Артилерійського музею Санкт-Петербурга в 1892 році з 
м. Кам’янця-Подільського (52, 57). На жаль, умови зберігання гармати виключили для 
нас можливість особистого обстеження та фотографування гармати, тому нам довелося 
користуватися вже опублікованими каталожними описами й усною інформацією, 
отриманою від співробітника музею Є. І. Юркевича.

236 Згідно з допусків російської системи калібрів кінця XVIII століття, гармата 
вважалася 8-фунтовим «однорогом».

237 За епіграфікою й архітектонікою гармата дуже подібна до «однорога» київського 
лиття 1790 року. В 1790 році київською владою була замовлена серія однотипних за 
формою та художнім оформленням 8-фунтових «однорогів». Дотепер збереглося лише 
два ствола з усієї серії, що представлені в нашому каталозі. Ще в 1838 році в 
Київському арсеналі знаходилися чотири «однороги» з написом «ОБЩЕЙ ДУМЬІ 
ГОРОДА КИЕВА» 1790 року відливки та вагою: 11 пудів 8 фунтів, 11 пудів 14 фунтів, 
11 пудів 3 фунта (див. позицію № 43) та 10 пудів 32 фунти (ця гармата). Два з тих 
«однорогів» згодом були використані у оформленні приміщення Арсеналу як арматура- 
основа для металевого державного герба (76).

238 Вочевидь, невдовзі по відлиттю гармата почала виконувати салютну роль. Ствол 
потрапив до Артилерійського музею Санкт-Петербурга в 1873 році з Київської 
фортечної артилерії (52,117). На жаль, умови зберігання гармати виключили для нас
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можливість особистого обстеження та фотографування гармати, тому нам довелося 
користуватися вже опублікованими матеріалами (автори «Каталога материальной 
части...» обмежились лише загальним описом параметрів ствола (52, 116) та усною 
інформацією, отриманою від співробітника музею Є. І. Юркевича.

239 Належала місту Києву. Виконувала роль салютної міської гармати під час святкових 
феєрверків, тому, вочевидь, й збереглася дотепер. Потрапила до Артилерійського музею 
Санкт-Петербурга в 1907 році з київської фортечної артилерії (52,116).

240 За архітектонікою та формою дельфінів гармата нагадує «однорога» київського лиття 
XVIII століття (див. позиції № 36, 41, 43).

241 Можливий варіант розшифрування монограми: «ДУМСКАЯ АРТИЛЛЕРИЯ».

242 На жаль, умови зберігання гармати виключили для нас можливість особистого 
обстеження та фотографування ствола, тому нам довелося користуватися вже опуб
лікованими матеріалами й усною інформацією, отриманою від співробітника музею Є.
І. Юркевича.

243 Належала місту Києву. Згідно з допусків російської системи калібрів кінця XVIII 
століття, гармата вважалася 8-фунтовим «однорогом». Ствол потрапив до Артилерій
ського музею Санкт-Петербурга в 1879 році з київської фортечної артилерії (52,115).

244 За художнім оформленням і композицією прикрас на стволі, «одноріг» 1790 року 
дуже подібний до «однорогу» 1757 року лиття (див. позицію № 36).

245 Міською київською владою в 1790 році була замовлена серія однотипних за ка
лібром, архітектонікою та орнаментуванням гармат «однорогів». Ще 1838 року в 
Київському арсеналі зберігалися чотири «однороги» з написом «ОБЩЕЙ ДУМЬІ 
ГОРОДА КИЕВА» 1790 року відливки та вагою: 11 пудів 8 фунтів, 10 пудів 32 фунти, 
11 пудів 14 фунтів і, нарешті, 11 пудів 3 фунта, яка відповідає вазі згаданій у цій позиції 
каталогу гарматі (76).

Традиція лиття «однорогів» у Київському арсеналі продовжувалась і в першій 
третині XIX століття. Так, у колекції Воєнно-історичного музею артилерії, інженерних 
військ і військ зв’язку (Санкт-Петербург) знаходяться два зразки майже ідентичних 
«однорогів», відлитих у Києві 1827 року (інв. № 2/40, 2/41). Оскільки вони виходять за 
хронологічні рамки нашої роботи, їх не включено до каталогу, але для повноти 
загальної картини їх слід згадати. Отже, 1-фунтовий бронзовий «одноріг» має діаметр 
каналу 56 мм, довжину ствола 760 мм і вагу 75,6 кг. Зарядна камера конічної форми із 
заокругленнями біля плаского дна. На дульному потовщенні знаходиться мушка. 
Середня частина ствола декорована пуансонним карбуванням типу «хвилі». Дельфіни 
відлиті у формі морських тварин. На зрізі правої чопи різьблений номер «№ 1», на зрізі 
лівої -  напис «КИЕВЬ 1827 Ф.П.Р.». На тарільному пасі в литій півкруглій раковині 
розміщений запальний отвір. Інший ствол 1827 року лиття має подібну архітектоніку,
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відрізняється лише діаметром каналу ствола (51 мм) та інвентарним номером на зрізі 
правої чопи («№ 2»). У 1831 році «однорога» були захоплені в польських повстанців 
корпуса генерала Джироламо Ромаріно й наступного року відправлені до Київського 
арсеналу. До Санкт-Петербурга потрапили в 1843 році (52,187).

246 Автори «Каталога материльной части...» вказали, що на стволі «однорога» 
зображений архангел Гавриїл (52, 115). Архангел Гавриїл зазвичай виконував роль 
посланця Бога, тому найчастіше його зображували як величну особу в ошатному 
вбранні з короною на голові та скіпетром у руці. А от щит і меч були атрибутами іншого 
архангела -  Михаїла. З часів Ренесансу його зображували з крилами, завжди молодим, 
сильним, гарним зазвичай вдягненим у кольчугу, з оголеним мечем, щитом та пікою в 
руках. Словом, готовим до бою. Саме архангел Михаїл -  переможець Сатани, головний 
ангел іудаїзму, християнства та ісламу, «князь світла» -  з XIII століття вважався 
покровителем міста Києва. Тому логічно було б припустити, що на міських київських 
гарматах знаходилось зображення саме архангела Михаїла.

247 На жаль, умови зберігання гармати виключили можливість особистого обстеження 
та фотографування ствола, тому нам довелося користуватися вже опублікованими ма
теріалами та усною інформацією, отриманою від співробітника музею Є. І. Юркевича.

248 Гармату подарував 1837 року Артилерійському музею Санкт-Петербурга відомий 
винахідник та інженер О. О. Саблуков, який привіз її з Луганська (52,158). Саблуков 
Олександр Олександрович (2 листопада 1783 -  15 березня 1857 року) -  російський 
військовий інженер, винахідник, генерал-лейтенант корпусу гірських інженерів Росії 
займався технічними науками. Свого часу користувався репутацією знавця інженерної 
й артилерійської справи, конструював гарматні снаряди, міни, оптичні приціли тощо. 
У 1832 році, уже перебуваючи у відставці, він запропонував проект центробіжного 
вентилятора для очищення повітря в рудниках і мінних галереях. У 1838 році створив 
проект центробіжного повітряного насоса. У 1835-1845 роках О. О. Саблуков обіймав 
посаду голови IV відділення Імператорського вільно-економічного товариства. Багато 
писав французькою. Головна його праця -  «Memoire concemant quelques applications et 
la construction de machines generalement connues sous le nom de ventilateurs ou meme 
principe pour le de placement des corps liquids» (Париж, 1841).

249 Після перемоги над Османською імперією, наприкінці XVIII с т о л іт т я  д о  Р о с і ї  

відійшли Північне Причорномор’я та Крим. Створення військово-морських баз 
Чорноморського флоту (Севастополь, Таганрог, Херсон, Миколаїв, Одеса) зразу ж 
підвищило попит на сучасне озброєння. Розуміючи, що нового зіткнення з 
Туреччиною не уникнути, командир Чорноморського Адміралтейства контр-адмірал 
М. С. Мордвинов наполягав на переозброєнні флоту. Щодо цього питання існувало 
дві думки. Адмірал П. І. Пущін пропонував озброїти флот мідними гаубицями. 
Мордвинов бажав встановити на кораблях чавунні карронади системи К. Гаскойна, 
який свого часу очолював Карронский завод у Шотландії. 1786 року він був 
запрошений до Росії й призначений директором Олександрівського гарматного

172



Коментарі

заводу в місті Петрозаводську Олонецької губернії. Водночас керував Кончезер- 
ським ливарним заводом.

За підрахунками, флот вимагав 2814 гармат різних калібрів, на виготовлення яких по
трібно було 287324 пуди міді величезною вартістю 6 млн. 634 тис. 500 рублів. Видобуток 
міді розтягнувся б на кілька років. Крім того, карронади за багатьма параметрами пе
реважали мідні гаубиці. Переконливі докази адмірала Мордвинова подіяли, й уряд навесні 
1794 року відрядив Карла Гаскойна на південь на пошуки місця під майбутнє будівництво. 
Будувати вирішили в нижній течії р. Лугані. Вже 14 листопада 1795 року імператриця 
Катерина II підписала указ «Об устроении литейного завода в Донецком уезде при речке 
Лугани и об учреждении ломки найденного в той стране каменного угля». Влаштування 
підприємства покладалося на генерал-губернатора П. А. Зубова. Д иректором Луганського 
ливарного заводу призначили Карла Гаскойна (Чарльза Гасконьє), який на той час володів 
неабиякими знаннями і мав великий виробничий досвід (ілюстрація № 43).

Луганський ливарний завод будувався як підприємство гідравлічної дії. У вересні 
1797 року запрацювала перша повітряна піч. Замовники давно чекали цієї миті й 
Петербурзьке артилерійське управління надіслало замовлення на 345 гармат і 387 153 
снарядів. Виготовлені на новому заводі гармати почали надходити на озброєння 
Чорноморського флоту та фортець Азова, Керчі, Єнікале, Кінбурна, Очакова, Севасто
поля, Київського фортечного району.

Гармати й снаряди відливалися на Луганському заводі в повітряних печах із 
завезеного чавуна та металолому. Доменний процес далі експериментів не зрушився. 
Організувати промисловий процес виплавки чавуна на мінеральному паливі також не 
вдалось. У 1805 році встановили парову машину для свердління каналів гармат. Раніше 
механізми працювали під дією води.

Після війни 1812 року виробництво скоротилось, однак, з початком Кримської 
кампанії (1853-1856 роки) знову з’явилися військові замовлення. У 1853 році було від
лито 298 290 пудів снарядів. Луганські гармати, установлені на севастопольських бас
тіонах, як раніше -  на Бородинському полі, були основою оборони. Деякі з тих гармат 
дотепер можна побачити в музеї Бородинської битви й на редутах Малахова Кургана.

Луганський ливарний завод створювався для забезпечення Чорноморського флоту 
й берегових фортець артилерією, тому його фінансовий стан завжди залежав від 
замовлень Головного артилерійського управління. Через заборону Росії (за умовами 
Паризького миру) володіти флотом і військовими базами на Чорному морі, Луганський 
завод опинився після Кримської війни на межі ліквідації. Не врятувала його й часткова 
переорієнтація на виробництво мирної продукції. Після відміни кріпосного права на 
Донбасі з’явилися приватні металургійні підприємства Пастухова та Юза, а в Росії 
набирали потужності машинобудівні заводи в Петербурзі, Коломні, Сормові та ін. За 
скрутної фінансової ситуації уряд, звісно, підтримував приватних підприємців і почав 
ліквідовувати нерентабельні казенні заводи та шахти.

250 На жаль, умови зберігання гармати виключили для нас можливість особистого обсте
ження та фотографування ствола, тому нам довелося користуватися вже опубліко
ваними матеріалами (52, 158) та усною інформацією, отриманою від співробітника 
музею Є. І. Юркевича.
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251 До Артилерійського музею Санкт-Петербурга ствол потрапив у 1870-х роках з 
Новочеркаська (52,158).

252 Див. коментар 249.

253 На жаль, умови зберігання гармати виключили для нас можливість особистого 
обстеження та фотографування ствола, тому нам довелося користуватися вже 
опублікованими каталожними описами (52, 158) та усною інформацією, отриманою 
від співробітника музею Є. І. Юркевича.

254 До Артилерійського музею Санкт-Петербурга ствол потрапив у 1870-х роках з 
Новочеркаська (52,158-159).

255 Див. коментар 249.

256 На жаль, умови зберігання гармати виключили для нас можливість особистого 
обстеження та фотографування ствола, тому нам довелося користуватися вже 
опублікованими каталожними описами (52, 158-159) та усною інформацією, 
отриманою від співробітника музею Є. І. Юркевича.

257 До Артилерійського музею Санкт-Петербурга ствол потрапив у 1870-х роках з 
Новочеркаська (52,159).

258 Див. коментар 249.

259 На жаль, умови зберігання гармати виключили для нас можливість особистого 
обстеження та фотографування ствола, тому нам довелося користуватися вже опублі
кованими каталожними описами (52, 159) та усною інформацією, отриманою від 
співробітника музею Є. І. Юркевича.

260 До Артилерійського музею Санкт-Петербурга ствол потрапив у 1870-х роках з 
Новочеркаська (52,159).

261 Див. коментар 249.

262 На жаль, умови зберігання гармати виключили для нас можливість особистого 
обстеження та фотографування ствола, тому нам довелося користуватися вже 
опублікованими каталожними описами (52, 159) та усною інформацією, отриманою 
від співробітника музею Є. І. Юркевича.
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1. Російські гармати 1728 і 1732 років (Краснодарський державний
історико-археологічний музей-заповідник ім. Є. Д. Феліцина).



1. Російські гармати 1728 і 1732 років (Краснодарський державний
історико-археологічний музей-заповідник ім. Є. Д. Феліцина).



2. Бомбарда XV століття (Краєзнавчий музей, Феодосія).



3. Фрагменти гравюр А. Дюрера.



4. Малюнки з «Арсенальної книги імператора Максиміліана І».



5. Французька гаківниця XVстоліття (Воєнно-морський музей, Стамбул).



6. Фрагменти гармат королів Франциска І 
та Генріха II (XV -  п. п. XVI ст..) (Музей Армії, Париж).



7. Грановиті гармати з музеїв Дубна, Житомира, Луцька та Харкова.



7. Грановиті гармати з музеїв Дубна, Житомира, Луцька та Харкова.



8. «Серійна» гармата 1529 року 
(Артилерійський музей, Санкт-Петербург).



9. Портрет королеви Бони Сфорца д’Арагона.



11. Портрет князя Олександра Янушовича Заславського.

12. Гіппокампуси на гарматах Йоганна Еркленса (1621 рік) 
та Еліаса Фляйкера (1634 рік).



13. Фрагменти «серійних» гармат К. Франке ІбЗО року
(Музей «Арсенал», Львів).



13. Фрагменти «серійних» гармат К. Франке 1630 року
(Музей «Арсенал», Львів).



14. Залізний фуглер на вертлюзі (XV-XVI століття).



15. Виймальна зарядка камера 
(Дніпропетровський Історичний музей ім. Д. Яворницького).

16. Масштабний малюнок гармати XVIII століття (VOC) 
з виймальною камерою (з книги «The Visser collection»).



17. Гармати великих калібрів XV-XVII століть на вертлюгах (Індія, 
форти Басава Кальян, Гульбарга).



18. Венеціанський фуглер XVI століття (Воєнно-морський музей, Стамбул).

19. Гармата Джованні Франческо Альбергетті (артилерійська
колекція Тауера, Лондон).

20. Гармата Джованні Франческо Альбергетті (Воєнний музей,
Стамбул).



21. Гармата Сігізмондо Альбергетті (Воєнний музей, Стамбул).

22. Схематичний малюнок гармати 1666 року з Білої Церкви.



23. Таріль гармати «Зб и т о к » С. Дубініна 1591 року 
(Артилерійський музей, Санкт-Петербург).

24. Портрет Андрія Потоцького



25. Гармата гадяцького полковника М. А. Бороховича 1693 року.

26. Гармата гадяцького полковника М. А. Бороховича 1697 року.

27. Мортира JI. Жихарєва 1698 року (Артилерійський музей,
Санкт-Петербург).



28. Мортира КлаудІ Фремі 1697 року (Артилерійський музей,
Санкт-Петербург).

29. Гармата опішнянського сотника Якова Корицького 1714 року 
(Артилерійський музей, Санкт-Петербург).



ЗО. Гармата гадяцького полковника Івана Чарниша 1713 року 
(Чернігівський історичний музей ім. В. Тарновського).



31. Портрет полковника коронної артилерії 
Яна Станіслава Кантського

32. Герб «Гловер».



33. Портрет князя Михайла Сервація Вишневецького.



34. Портрет Йозефа Потоцького.



36. Гармата графа Олексія Орлова (Краєзнавчий музей, Миколаїв).



37. Гармати графа І. Г. Чернишова (Краєзнавчий музей, Путивль).



39. Портрет графа Кирила Григоровича Розумовського.



40. Могила охтирського полковника 
Костянтина Олексійовича Лесевицького (Києво-Печерська Лавра).

41. Секретна гаубиця графа П. І. Шувалова.



42. Гармати XVIII століття (Кам’янець-Подільський замок).



СХЕМИ ГАРМАТНИХ СТВОЛІВ
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Архітектурні обломи (молдинги) у будові гарматного стволу

7

\

1 Кільце (обруч)
2 Поличка
3 Гусьок

4 Скоція
5 Четвертій валок
6 Викружка

7 Астрагал
8 Схил



Будова гармати із виймальною зарядною камерою

А Донна частина 
В Чопове кільце (чопова частина)
С Дульна частина 
D Дуло 
Е Рама
І Правило 
К Вертлюга
G Виймальна зарядна камера (порохівниця) 
Н Місце розташування заряду

01 Дно рами (утримувач/штанга зарядної камери)
02 Бокові стінки рами
03 Задня стінка рами
04 База правила
05 Шия правила
06 Шишка (галка, куля)

1 Зріз донного кільця (базового кільця)
2 Базове кільце (донне потовщення)
3 Місце розташування ядра
4 Канал стволу
5 Чопи (цапфи)
6 Чопове гніздо (вушко)
7 Скріплююче кільце
8 Дульний обідок
9 Дульне кільце
10 Дульне закінчення (зріз)

11 Дуга вертлюги (роги)
12 Обійма вертлюги (фіксуюче кільце)
13 Стрижень вертлюги
14 Дно зарядної камери
15 Запальний отвір
16 Панівка
17 Дужка (ручка)
18 Канал зарядної камери
19 Кільце ущільнювача
20 Зріз кільця ущільнювача



ГЛОСАРІЙ ТЕХНІЧНИХ  
ТА ХУДОЖНІХ ТЕРМІНІВ

Акант (аканф, грецьк. акаутоо) -  характерний елемент прикрас коринфських і 
складних капітелей, медальйонів, акротеріїв. Великої популярності набув серед митців 
Ренесансу та бароко. Акантовий орнамент характерний для декору фризів і карнизів. 
Названий за аналогією з середземноморською трав’янистою рослиною акантом з 
родини акантових. Форма її листя з кількома гострими кінцями, що нагадують ведмежу 
лапу, стала основою малюнка. У стилізованому вигляді широко зустрічався в грецькій, 
римській та візантійській архітектурі й мистецтві. За період свого існування акант як 
елемент орнаментики пережив багато трансформацій, особливо активно акант 
змінювався в епоху Середньовіччя та в Новий час. Відрізняють кілька видів аканту: 
римський, грецький, візантійсько-романський, готичний і завиток аканту епохи 
Відродження. Власне, два останні види найбільш широко використовувалися людви- 
сарями в гарматному декорі.

Альбоми зразків XVI-XVIII століть -  джерела декоративних мотивів для 
прикрашання вогнепальної зброї, графічні матеріали зі сценами й орнаментами, які 
використовували людвисарі для перенесення на гарматні стволи. Над складанням таких 
альбомів працювали відомі художники, гравери по міді й дереву. Крім альбомів, 
друкувалися й окремі гравюри із зображенням історичних, релігійних і міфологічних 
сюжетів. Ремісники самі домислювали деталі малюнка, а вся сукупність декоративних 
елементів конкретного гарматного ствола нерідко являла собою лише компіляцію 
фрагментів, запозичених з різноманітних графічних джерел. Альбоми зразків над
ходили до різних людвисарських центрів Європи, чим, вочевидь, пояснюється відносно 
велика подібність вироблених гармат, що значно ускладнило виокремлення рис, 
специфічних для кожної майстерні. Це, своєю чергою, спричиняє труднощі з дату
ванням і місцем лиття гармат.

Антропоморфний орнамент у якості мотивів використовує чоловічі та жіночі 
стилізовані фігури або окремі частини тіла людини.

Арматура -  див. Паноплія.
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А р с е н а л  -  майстерня, цех, фабрика, місце виробництва, інвентаризації та 
зберігання озброєння, зокрема й артилерійського. У більш загальному значенні -  
сукупність усього озброєння будь-якої укріпленої одиниці (замку, фортеці, міста тощо). 
В українських письмових джерелах щодо арсеналу традиційно вживали німецький 
термін цейхгауз, запозичений, своєю чергою, з польської мілітарної лексики. Найбільші 
з них, так би мовити, державного значення, у різні часи розташовувались у Львові, 
Кам’янці на Поділлі, у Барі, Кодакі, Білій Церкві, Києві, Глухові, Батурині. Свій 
цейхгауз, зазвичай, мало будь-яке місто чи замок, у власності яких знаходилася 
вогнепальна зброя. Іноді великі магнатські резиденції диспонували власним вогне
пальним арсеналом, потенційно більш вагомим за державні. Цейхгаузи зберігали все 
наявне артилерійське спорядження -  гармати всіх типів і калібрів, порох, матеріали 
для виготовлення пороху, готові ядра, а також інструменти для ремонту стволів і 
лафетів.

А р т и л е р і я  (фр. artillerie, старофранцузською artiller -  приготовляти, спо
ряджати) -  один з основних родів військ, організаційно зведений в підрозділи, частини 
й з’єднання, озброєні артилерійськими гарматами. Попервах у поняття «артилерія» 
включали метальні машини, після винайдення пороху -  гармати різних типів і калібрів, 
допоміжне спорядження й засоби транспортування, а також підрозділи, призначені для 
обслуговування гарматного парку.

У XV-XVII століттях окремі держави й навіть міста регулювали й брали 
виробництво артилерії в свої руки. Гармаші (пушкарі) не входили до складу ре
гулярного війська (регулярні війська також перебували лише на етапі формування), 
вони становили окрему касту, що пильно охороняла таємницю свого фаху. Тільки під 
час війни артилерію передавали діючій армії. Обслуговували артилерію вільні майстри, 
а перевозили -  наймані їздові. Наприкінці XVII століття в деяких європейських країнах 
артилерія була введена до складу регулярної армії й отримала статус окремого роду 
війська. Відтоді артилерія розвивалася на більш систематичній науковій основі 
(з’явилися теоретичні праці з артилерії та артилерійської школи). Поступово в зв’язку 
з широким застосуванням артилерії почалась її уніфікація, скорочення кількості 
калібрів і зразків гармат та артилерійських снарядів, їх виробництво набуло характеру 
машинної індустрії.

А р х і т е к т о н і к а  (від грецьк. архпЕкхоуїкц -  будівельне мистецтво, архітектура) -  
художній вираз структурних закономірностей конструкції будівлі, споруди, предмета, 
а також композиції скульптури й об’ємного твору декоративного мистецтва. 
Архітектоніка гармати виявляється у взаємозв’язку та взаєморозташуванні частин 
ствола, в ритмічному ладі форм, що робить наочними статичні зусилля конструкції. 
Частково вона виявляється і в пропорціях. Оскільки декорована гармата є витвором 
мистецтва, то архітектоніка в такому сенсі, виступає її композиційною будовою й 
зумовлює співвідношення головних і другорядних елементів. Відбиваючи загальний 
план цілісності гарматного ствола, архітектоніка водночас виявляє свою відмінність 
від композиції, власне, побудови окремих його частин, деталей.
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Глосарій технічних та художніх термінів

Архітектонічний елемент -  самостійний елемент архітектоніки ствола з 
власною функціональною основою.

Архітектурні обломи -  профілі поперечних розрізів пластичних архітектурних 
деталей -  гуртів.

Астрагал (грецьк. ampaycdog -  кістка, хребець, шийний хребець) -  архітектурний 
елемент (архітектурний облом, профіль), що складається з гладенького чи обробленого 
у вигляді нитки намистинок піввалка та полички, яка зазвичай завершує викружку. 
Розрізняють астрагал прямий, коли піввалок розташований угорі, а поличка -  під ним, 
та астрагал зворотний, коли піввалок знаходиться під поличкою. У гарматному декорі 
зазвичай використовували астрагал прямий (104, 472).

Барельєф (фр. bas -  низький і фр. relief плоскорізьба) -  скульптурна композиція, 
виконана на площині й пов’язана з тлом. У барельєфі об’ємне зображення виступає 
над площиною не більш як на половину власного об’єму.

Бомбарда (фр. bombarde, італ. bombarda) -  один з перших типів артилерійських 
гармат під кам’яні ядра, що застосовувалися для облоги та оборони фортець у XIV-XVI 
століттях. Бомбарди також були першими корабельними гарматами. На лафет не 
встановлювалися. Стволи бомбард кувалися з поперечних і повздовжніх залізних штаб. 
Попервах мали вигляд труби, складеної з кількох шарів листового заліза й окованої 
залізними кільцями. Згодом бомбарди відливали з бронзи. Дульна частина бомбарди 
зазвичай була розширеною, канал ствола мав однаковий діаметр або ж порохова камера 
звужувалася (0,2-0,4 калібри). Чопи відсутні, оскільки бомбарди кріпилися на колодних 
станках (з XV століття колоди встановлювали на колеса) за допомогою залізних об
ручів. Бомбарди характеризувалися великими калібрами, коротким стволом (1,5-2 ка
лібри) і подовженою пороховою камерою (5 калібрів). Великокаліберні облогові 
бомбарди, призначені для руйнування фортифікацій, установлювалися на спеціальних 
дерев’яних помостах. Залежно від технічних параметрів, дальність стрільби бомбарди 
становила 200-600 метрів.

Відомі гігантські бомбарди («Кримгільда» 1386 року, Нюрнберг, 3000 кг; «Дулле 
Грета», XV століття, Гент, довжина 5000 мм, калібр 640 мм; «Монс Мег», Единбург, 
6000 кг; «Дарданели» XV століття, 17000 кг тощо). Бомбардами називали й гармати 
невеликих калібрів, але подібної конструкції. Особливістю будови бомбарди була 
порохова камера, меншого діаметру, ніж канал ствола. Пов’язано це було із слабкістю 
тодішнього пороху, якому, щоби розігнати ядро, потрібно було сфокусувати дію 
порохових газів у вузькій пороховій камері.

Бронза гарматна -  сплав міді й олова, до середини XIX століття викорис
товувався для відливання гарматних стволів. Хімічний склад гарматної бронзи 
встановлювався поступово й у різних країнах у різні періоди доволі суттєво коливався 
через намагання людвисарів здешевити собівартість гарматних стволів. Зрештою, у
XVI столітті експериментальним шляхом було доведено, що оптимальна частка олова
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в гарматному металі не повинна перевищувати 7-10 %. У XIX столітті оптимальними 
параметрами вже вважали 8-11 %. Однак верхнім і нижнім рівнями змісту олова 
рахували 5-20 %. Окрім олова, у гарматний метал додавали у різних пропорціях чавун, 
залізо, цинк тощо, при цьому їх частка могла сягати 26 %. Собівартість гармати при 
цьому зменшувалась, але знижувалася й експлуатаційна витривалість ствола.

Іншою проблемою хімічного складу гарматної бронзи була нерівномірність 
розподілу її інгредієнтів у різних частинах ствола під час процесу лиття. Спосіб 
приготування сплаву відігравав значну роль у забезпеченні потрібних механічних 
властивостей гарматного ствола. Так, скажімо, за старого способу плавки олово 
додавалося безпосередньо в піч, у розтоплену металеву ванну, після завантаження 
стружки. Крім великого угару олова, цей спосіб не забезпечував рівномірного розподілу 
складових частин сплаву й гармати мали так звані лікваційні включення -  олов’яні 
плями тощо. Використання лігатури й попереднього переплавлення стружки дало 
значно кращі результати (97, 49).

В а г о м і р  к у л і  ( в а г о в и й  к а л і б р ) -  історичне поняття, ідентичне сучасному терміну 
«калібр». У давній артилерії вказував масу цільного залізного ядра, яким можна було 
вистрілити з конкретної гармати, виражену в нюрнберзьких фунтах (1 нюрнберзький 
фунт = 0,509 кг). Інакше -  кількість куль даного діаметру, відлитих з одного фунту 
металу. Виміряний у такий спосіб діаметр каналу ствола можна приблизно перера
хувати у сучасний калібр й виразити у міліметрах. Приміром: 1-фунтова гармата -  
калібр близько 55 мм; 3-фунтова -  78 мм; 6-фунтова -  98 мм; 8-фунтова -  107 мм; 
16-фунтова -  134 мм; 24-фунтова -  151 мм; 48-фунтова -  189 мм (188, 294).

Але через те що зазори між ядром і стінками каналу ствола не були строго 
регламентовані, діаметри каналів стволів одного й того ж вагового калібру були доволі 
різноманітними, що значно погіршувало ефективне використання артилерії та заважало 
універсалізації калібрів.

Часто поняттю «калібр» надавали більш широкого значення, а саме під калібром 
розуміли не тільки поперечник, діаметр каналу ствола, переданий у загальноприйнятих 
одиницях довжини, а й деякі особливості гармати, її характеристики та її спеціальне 
бойове використання. Через калібр (діаметр ядра) визначалися пропорції всіх елементів 
гармати: довжина ствола, товщина його стінок, довжина ложі, висота коліс лафету 
тощо. Таке широке поняття «калібру» зникає лише наприкінці XIX століття.

В е р т л ю г а  ( в е р т л ю г )  (англ. swivel, shackle', нім. Drehzapfen; Wirbel; Drehkopf) -  
шарнірний пристрій (у формі вилки, рогів) для з’єднання гарматного ствола з опорою 
(бортом корабля, муром, бруствером тощо), який дає змогу маневрувати ним у 
вертикальній та горизонтальній площинах. Вертлюга складається з обійми чопів 
(вушка, чопового гнізда), дуги (рогів), обійми вертлюги (фіксуючого кільця) та 
стрижня. У літературі доволі часто вертлюгою називають чопи, які, строго кажучи, не 
можна вважати навіть частиною цього механізму.

В и й м а л ь н а  з а р я д н а  к а м е р а  ( в к л а д е н ь )  -  виконувала функції змінної порохової 
камери в скорострільних гарматах типу фуглеру. Складається з дна зарядної камери,
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запального отвору, панівки, дужки (ручки), каналу зарядної камери, кільця ущіль
нювача та зрізу кільця ущільнювача.

Викружка (cavetto) (від іт. cavo -  копати, довбати) -  простий архітектурний облом 
у вигляді увігнутої чверті кола.

Винград (гроно) -  виступ зазвичай шишковидної форми в торцевій частині 
гарматного ствола, що «виростає» з тарілі. Складається з шиї, шийного обідка, 
астрагалу, шишки (галки, головки). Використовувався для кріплення канатів під час 
такелажних робіт та для підтягування гармати після відбою на позицію. Часто-густо 
відігравав декоративну роль і відливався різноманітних форм (у вигляді грона, шишки, 
тваринної морди, людської голови, поперечної скоби, лежачого звіра тощо). Іноді 
замість винграду до тарілі кріпилося кільце.

Відбій (відкат -  від часу винайдення колісних лафетів) -  рух гармати у цілому під 
тиском порохових газів на дно каналу ствола. Відбій викликає рух гармати у бік, 
зворотній пострілу, і тисне передусім на лафет (колоду, підставку, гак). Чим більша 
початкова швидкість, вага снаряду й заряду, і чим менша вага гармати, тим більша 
енергія відбою. Крім енергії, відбій характеризується також імпульсом, потужністю й 
силою.

Історія «боротьби» з відбоєм розпочалася з винайденням вогнепальної зброї. Для 
зменшення відбою за всіма параметрами гарматні стволи в різні часи приковували до 
важких колод, припинали мотузками чи ланцюгами до грунту, кріпили до стволів гаки, 
конструювали цілі «гальмівні» системи з брусів, на які спирали донну частину ствола.

Волюта (лат. voluta, грецьк. каАхл) ~ архітектурний мотив у формі спірале
подібного завитка з кружком («оком») у центрі, складова частина іонічної капітелі, 
входить також у композицію коринфської й композитної капітелей. Форму волюти іноді 
мають архітектурні деталі, що слугують для зв’язку частин будівлі, а також консолі 
карнизів, обрамлення порталів, дверей, вікон (головним чином в архітектурі пізнього 
Ренесансу й бароко). У гарматному декорі зазвичай використовували волюту, подібну 
до гілки рослини, що піднімається вгору й спірально закручується, зустрічаючи 
перешкоду.

Гаківниця -  один з найбільш ранніх зразків вогнепальної зброї (відома з XIV сто
ліття), що використовувалася насамперед для оборони фортифікацій та будь-яких 
укріплених позицій. Сконструйована шляхом приєднання до ствола важкої рушниці 
гаку, спрямованого донизу під прямим кутом, звідки пішла й назва зброї. Призначенням 
гаку (чіплявся за край муру чи борт возу), було послаблення відбою під час пострілу, 
стабілізація зброї, а також полегшення маніпуляцій з важкою гаківницею, до того ж 
зарядженою порохом і кулею. Керували гаківницею за допомогою зйомного дере
в’яного правила (згодом -  стаціонарного прикладу) або металевого хвостовика, 
привареного до донної частини ствола. Вага гаківниці могла сягати 10 кг, а довжина
1,5-1,8 м. Попервах стрільба велася залізними кулями, згодом -  свинцевими, калібром
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15-23 мм. У польових умовах опорою для гаківниць слугували спеціальні станки. Такі 
гаківниці називалися козами. Важкі фортечні гаківниці калібром до ЗО мм називалися 
подвійними.

Г а р м а т а  к о р а б е л ь н а  ( б о р т о в а )  -  гармата, установлена на борту воєнного чи 
торговельного судна. Відрізнялася від польової деякими конструктивними еле
ментами (формою дульного потовщення, формою винграду, лафетом з маленькими 
колесами), призначеними для більш ефективного управління стволом в умовах 
обмеженого палубного простору. З поширенням чавунного гарматного відливництва 
флоти всього світу зазвичай переходили на озброєння своїх кораблів чавунними 
гарматами.

Г а р м а т а  п о л ь о в а  -  легка й мобільна гармата малого чи середнього калібру, 
призначена для ведення маневрених бойових дій і безпосередньої вогневої підтримки 
піхотних підрозділів.

Г а у б и ц я  -  гармата з укороченим стволом й калібром від 3 фунтів до 2 пудів, 
призначена для навісної стрільби. Гаубиці з’явилися в Європі в XV столітті, але 
значного поширення у польовій артилерії набули лише в XVIII столітті. Прикладом 
подовженої гаубиці з конічною пороховою камерою є російський «одноріг», названий 
так особисто графом П. Шуваловим. Такі гаубиці могли стріляти всіма видами 
тогочасних боєприпасів.

Г е о м е т р и ч н и й  о р н а м е н т  -  складається з крапок, ліній (прямих, ламаних, 
зигзагуватих, перехресних) і фігур (кругів, ромбів, багатогранників, зірок, хрестів, 
спіралей тощо).

Г і п п о к а м п у с и  -  міфічні істоти з кінською головою й тулубом, що переходить у 
риб’ячий хвіст.

Г і р л я н д а  -  декоративна прикраса, ланцюжок поєднаних між собою предметів 
(орнаментальних елементів), що застосовується для оздоблення поверхні.

Г м е р к  (з нім. Gemerk -  значок) -  особистий чи родинний знак, розміщений на 
печатках, ужиткових речах, виробах і будівлях зазвичай як підпис автора. Індиві
дуальний власницький суперекслібріс, створений на особисте замовлення користувача 
(майстра). Перші гмерки античного світу належали каменярам і гончарям. У Середньо
віччі активно використовували гмерки будівельники й зброярі. Під впливом процесу 
геральдизації гмерк перетворився на варіант міщанського герба (від шляхетського 
відрізнявся відсутністю корони й типом шолому). Перестав широко використовуватися 
у XVIII столітті.

Гмерк належить до так званих «провенієнційних знаків», або «власницьких 
ознак». Зважаючи на його іконографічну простоту та зазвичай відсутність монограм 
чи написів, гмерк є «німим» і загалом важко ідентифікується.
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Г о л ч а с т е  к а р б у в а н н я  -  карбування за допомогою гострого конусного інстру
мента, що залишає на поверхні металу слід у вигляді «крапки» малого діаметру.

Г о р е л ь є ф  (фр. h a u t - r e l i e f -  високий рельєф) -  різновид скульптури, у якому об’ємне 
зображення виступає над площиною тла більш як на половину власного об’єма.

Г у с ь о к  ( o g e e )  (з старофранцузької o g i v e  -  s-подібна крива лінія) -  складний 
архітектурний облом у вигляді сполучення випуклої нижньої та ввігнутої верхньої дуги 
з однаковим радіусом.

Д е л ь ф і н и  ( с к о б и , д у г и , в у х а )  -  виступи у верхній частині ствола (дужки, ручки, 
кільця), призначені для кріплення канатів під час такелажних робіт з гарматним 
стволом. Відпивалися зазвичай у вигляді стилізованих морських тварин, тому 
традиційно називалися дельфінами.

Д н о  к а н а л у  с т в о л а  -  поверхня, що обмежує канал ствола з боку донної частини.

Д о н н а  ( н и ж н я )  ч а с т и н а  с т в о л а  (1-е потовщення (підсилення, зміцнення) 
складається з базового кільця (тарільного пояса), базового обідка, базового нахилу 
(спаду), запального поля, другого кільця (або астрагалу й обідків запального поля), 
казенної частини (задньої, базової), третього кільця й обідків казенної частини, нахилу 
(спаду) казенної частини. До донної частини примикають таріль і винград. На базовому 
кільці зазвичай кріпиться цілик, чи діоптр. У деяких типах мортир у донній частині 
також розміщуються чопи.

Д о н н и й  з р і з  ( к а з е н н и й  з р і з )  -  нижня лінія донного кільця (тарільного пояса). З 
іншого боку ствол завершує дульний зріз.

Д р а п і р у в а н н я  -  це спосіб отримання форми за допомогою зображення групи 
м’яких складок з їх наступним закріпленням. Драпірування утворюють різноманітні 
за характером вільно лежачі або спадаючі складки, що надають виробу візуально 
«м’якої форми». У скульптурі, бронзовому литті, живопису драпіруванням вважають 
широкий просторий одяг, у який майстер вбирає зображені людські постаті, і загалом 
будь-які тканини, представлені на картинах, скульптурах, рельєфах. На декорованих 
гарматах драпірування використовувалося також для візуального поділу поверхні 
ствола, підкреслення елементів його архітектоніки.

Д у л о  -  верхівка дульної частини гармати. Складається з п’ятого кільця (або 
дульного астрагалу), карниза (коронки, корони), обідка дула, дульного кільця, дульного 
зрізу, дульного потовщення (розширення), шиї дула.

У повсякденній мові й художній літературі слово «дуло» часто використовують, 
маючи на увазі ствол гармати. У професійних військових та зброєзнавців іменування 
ствола гармати дулом викликає таку саму негативну реакцію, як в інженерів-механіків 
іменування отвору «діркою».
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Д у л ь н а  ( в е р х н я ,  в и л і т н а )  ч а с т и н а  с т в о л а  складається з дула, астрагалу й 
обідків дульної частини, поясу дульної частини.

Д у л ь н е  п о т о в щ е н н я  ( р о з ш и р е н н я )  -  частина дула, що забезпечувала зміцнення 
стінок ствола біля дульного зрізу за рахунок їх потовщення. Традиційно відпивалася в 
двох формах: для корабельних гармат (у вигляді «тюльпана») і для польових гармат (у 
вигляді карниза чи так званої «корони»). На дульному потовщенні встановлюють 
мушку.

Д у л ь н и й  з р і з  -  верхній елемент дула (торець), площина довкола жерла гармати. 
З іншого боку ствол обмежує донний зріз. Дульний зріз ствола можна вважати 
кордоном між внутрішньою та зовнішньою балістикою гармати. Його перпенди
кулярність вісі каналу ствола, рівність і чіткість країв значною мірою впливають на 
точність стрільби. Навіть невелика вм’ятина несиметрично гальмувала ядро на вильоті, 
відхиляючи його від лінії прицілювання. Якщо дульний зріз був укісним, то певного 
моменту, коли один бік снаряду ще торкався стінки каналу ствола, а з іншого боку 
стиснуті порохові гази вже виривалися через зазор, несиметричність тиску на тильному 
боці снаряда призводила до непередбачуваних його коливань у польоті й, отже, -  до 
низької точності.

Е к з а м е н а ц і й н а  г а р м а т а  -  гармата, відлита помічником людвисаря, за якістю 
якої спеціальна комісія визначала, чи гідний учень отримати звання майстра й надалі 
самостійно займатися людвисарським ремеслом.

Е с о в и д н и й  о р н а м е н т  -  рослинний орнамент, головний елемент якого має форму 
літери «С» або форму «серця». Утворюється за допомогою вигинів гілок, листя й квітів.

З а п а л  ( з а п а л ь н и й  о т в і р )  -  отвір у донній частині ствола, який веде з панівки до 
порохової камери. Через цівку запалу за допомогою дрібнозернистого запалювального 
(затравочного) пороху вогонь досягав головного заряду в каналі ствола. Запали гармат 
зазвичай знаходилися зверху ствола. Для запобігання розпалу та руйнуванню запал 
відливали з чистої міді, більш тривкої, ніж бронза до дії вогню (запальний гвинт), а 
потім просвердлювали цівку.

З а п а л ь н е  п о л е  -  розміщується в казенній частині й складається з панівки, 
запального отвору (запалу, запальника), цівки запалу, покришки (накривки) запального 
отвору.

З а п р и с я ж е н и й  л ю д в и с а р  -  людвисар, який заприсягнувся на вірність своєму 
наймачу (приватній особі, організації чи міській общині). Приміром, присяга, яку 
складали пушкарі перед львівським урядом, крім усього іншого, вимагала: «Na kazd^ 
przygod^ і potrzeb? miasta nie odst^powac, przeciwko kazdemu niepzyjacielowi do strzelby 
gotowym si? stawic, kunszty wszelakie, na ktorych temu miastu zalezy і tajemnice wszyst- 
kie wierze albo wiadomosci swojej powierzone nie objawiac nikomu. Dziaia, prochy, kule і
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narz^dzia swemu dozorowi polecone w takiej opatrznosci miec, aby szkody miasto nie od- 
nosilo. Bez woli і wiadomosci panow radziec od miasta si$ nie odrywac ani do kogo inszego, 
bez przystojnego odprawienia si$, nie przystawac» (126, 98). Отже, новоспечені «за- 
присяжені людвисарі» підтверджували, що не ухилятимуться від будь-якої воєнної 
пригоди або потреби міста в обороні, будуть завжди готові до ведення стрільби проти 
будь-якого супротивника, усі теоретичні винаходи й технологічні секрети, в яких 
зацікавлене місто-працедавець, а також усі довірені таємниці нікому не роз
голошуватимуть. Гармати, порох, снаряди та спорядження, що перебувають в їхньому 
відомстві, повинні зберігатися так, щоб місто не зазнало збитків. Без згоди та відома 
уряду вони не повинні залишати міста, а без відповідного дозволу не мали права 
переходити на іншу службу.

Присяга дещо проливає світло на права та обов’язки заприсяжених людвисарів. 
Умови життя й роботи контрактників були доволі суворими, але необхідними. 
Людвисарі-гарматники, які під час воєнних конфліктів часто перетворювалися на 
польових пушкарів, вважалися стратегічними одиницями для міста (чи замку), 
секретними та, як кажуть тепер, «невиїздними». Тож місту було набагато вигідніше 
надати гарматнику громадянство (статус міщанина), призначити високу зарплатню та 
виділити ділянку під будинок, «прив’язавши» фахівця до своїх оборонних потреб, ніж 
щоразу, переживаючи ротацію кадрів, купувати «кота в мішку». Часто міський уряд 
зобов’язував людвисарів виконувати додаткові функції, наприклад, опікуватися 
міськими годинниками.

У часи, коли війна вже перетворилася на предмет міжнародної торгівлі, а 
контингент артилеристів значно інтернаціоналізувався, працедавцям доводилося 
пильнувати за купованим «товаром». Адже професійні людвисарі, задіяні у від- 
ливництві гармат будь-якої країни, вільно рекрутувалися всією Європою й могли бути 
своїм візаві якщо не родичами, то принаймні кумами.

Зооморфний орнамент включає стилізовані зображення реальних та/або 
фантастичних тварин. Іноді таку орнаментацію називають «звіриним стилем».

Каблучок (cymatium) (з грецьк. Kv/xanov -  малий валок, хвиля) -  складний 
архітектурний облом у вигляді сполучення ввігнутої нижньої та опуклої верхньої дуг 
з різними радіусами.

Казенна частина (задня, база) є складовим (нижнім) відділенням донної частини 
ствола й формується із запального поля, панівки, запалу, базового спаду та базового 
кільця.

Калібр гармати -  діаметральний розмір каналу ствола за його полями, одна з 
основних величин, що визначає потужність гармати. Є одним із способів стандартизації 
артилерії. У різних системах стандартизації має різне значення. Так, для гладкостволь- 
ної артилерії XV-XIX століть калібр вимірювався вагою ядра. Гармата називалася за 
вагою ядра і його матеріалу: 12-фунтова гармата за залізною вагою, 24-фунтова гаубиця 
за кам’яною вагою, 1-фунтовий фальконет за свинцевою вагою. Але через те що зазори
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між снарядом і стінками каналу ствола не були чітко встановлені, діаметри каналів 
стволів одного й того ж вагового калібру були доволі різноманітними.

На початку XVIII століття чавунне ядро діаметром 2 дюйми (вага -  близько 490 
грамів) було прийнято за одиницю ваги для всіх ядер інших калібрів, і його вагу назвали 
«артилерійським фунтом».

Коли з'явилися нарізні стволи, що стріляли вже не круглими ядрами, а по
довженими снарядами, старий спосіб визначення калібру зберігся, але набув доволі 
химерних форм, калібр тепер позначав «якби ця гармата стріляла ядрами, то скільки 
би важило ядро підходящого для цієї гармати діаметру». Згодом від цієї штучної 
системи відмовились і калібр зброї почали визначати діаметром каналу ствола в 
міліметрах (часом у дюймах).

Камера порохова (зарядна) -  донна частина каналу гарматного ствола, у якій 
відбувалися процес згорання порохового заряду і його вибух. Стінки цієї частини 
гармати (донної) спеціально відливалися потовщеними, аби вони могли витримати тиск 
порохових газів.

Канал ствола -  внутрішня порожнина гарматного ствола, якою рухається снаряд. 
Поділяється на дві частини: порохову камеру, де відбувається вибух порохового заряду 
й розміщується снаряд, і провідну частину. Остання слугує для надання снаряду 
поступового руху з потрібною початковою швидкістю після вибуху порохового заряду.

Канелюри (фр. cannelure) -  вертикальні жолобки на стовбурі колони чи пілястри 
і горизонтальні на основі (базі) іонічного ордера.

Картуш (фр. cartouche, від італ. cartoccio -  згорток) -  декоративна (скульптурна 
(ліпна) або графічна) прикраса XVI-XVIII століть у вигляді щита або не до кінця 
розгорнутого сувою, на якій розміщували герб, емблему чи напис (93). Ліпні чи 
різьблені картуші прикрашали входи до будинків, палаців, зображувалися на 
документах, картах, надгробках.

Цей художній елемент традиційно використовувався людвисарями в декорі 
гарматних стволів у вигляді прямокутного, квадратного чи овального щитка в де
коративній рамці, витриманій у стилі відповідної епохи. Поле щитка, крім ре
презентативних елементів (герб, монограма, емблема) часто-густо заповнювалося 
малюнком з історичної чи міфологічної тематики.

Капітальний шрифт (римський маюскул) -  вид латинського маюскульного 
письма періоду Римської імперії (І ст. до н.е. -  V ст. н.е.). До нас дійшов головним 
чином у вигляді лапідарних написів. Найбільш відомий зразок -  напис на постаменті 
колони імператора Траяна (114 рік). Прямий прообраз сучасних прописних літер. 
Характеризувався відсутністю пробілів між словами, іноді розділених крапками.

Капітель -  верхня частина колони, що бере на себе навантаження від 
горизонтальних балок перекриття. З античної архітектури відомі чотири основні
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типи: дорична, іонічна, коринфська та композитна капітель, що є поєднанням 
останніх двох.

К а р о н а д а  -  гладкоствольна гармата з коротким стволом, призначена для 
озброєння кораблів і фортечної артилерії. Спроектована 1779 року англійським 
інженером К. Гаскойном для встановлення на верхніх палубах кораблів. Каронади 
вперше відлиті в Шотландії на Каронському заводі, звідки й отримали свою назву. Усі 
каронади мали ствольні камери: конічні -  у великих (калібром більш як 36 фунтів) і 
циліндричні -  у малих каронад. Довжина каронад не перевищувала 7-10 калібрів. 
Відпивались зазвичай з чавуна, але були й бронзові, малокаліберні. Замість двох цапф 
каронади мали у торці ствола вушко для підйомного гвинта, а вище -  ще одне вушко, 
через яке протягували канат для підтягування гармати після пострілу. Каронади 
призначалися для стрільби всіма видами боєприпасів на дистанції від 340 до 1600 
метрів. Каронади відпивалися 8-, 12-, 18-, 24-, 48-, 68-, 96-фунтового калібру.

К а р т а у н а  (від фр. courtaud і нім. cartaueri) -  короткоствольна гармата калібром 
40-48 фунтів. Калібр 48 фунтів характеризував повну, цілу картауну. Виходячи з 48-фун- 
тового базового калібру, розрізняли: подвійну картауну калібром 96 фунтів (відпивалися 
в невеликій кількості), півкартауну (24 фунта), чвертькартауну (12 фунтів) і октаву 
картауни (6 фунтів). Така система калібрів картауни походить з Франції та Німеччини, 
але використовувалась і в Речі Посполитій. На українських землях XVI-XVII століть 
також була прийнята подібна типологія гармат, однак вона не була узаконеною чи 
строго систематизованою, тому стволи поділялися зазвичай за калібром і зовнішнім 
виглядом.

К в а д р а н т  -  мідний інструмент з повісом. Слугував для виміру кутів підвищення 
та нахилу ствола гармати. Ставився на поличку зрізаного зверху винграду.

Г

К о в а л ь с ь к е  ( г о р н о в е )  з в а р ю в а н н я  -  найдавніший вид термомеханічного класу 
зварювання (зварювання стисканням), сутність процесу якого полягає в проковці 
нагрітого (зведеного) у горні металу, коли відбувається зближення металевих поверхонь 
і між атомами кристалічних граток починають діяти потужні сили притягання. У 
результаті утворюється зварне з’єднання зі значним ступенем деформації металу шва 
й механічними властивостями зони з’єднання на рівні основного металу.

Упродовж майже трьох тисячоліть людство широко користувалося залізом, не 
вміючи його розплавити, тому до заліза не можна було застосовувати давно відоме 
ливарне зварювання, і було винайдене ковальське зварювання. Розквіту й розвитку 
ковальського зварювання надзвичайно сприяв і сам спосіб виробництва заліза, що 
існував до другої половини XIX століття.

К о л и б р и н а  ( к у л е в р и н а )  (від лат. colubrinus -  змієвидний, фр. couleuvre -  вуж, і 
couleuvrine -  змієвидний) -  довгоствольна гармата з довжиною ствола близько 30 
калібрів. Польові колибрини (у німецькій джерельній традиції ці гармати називалися 
фельдшлангами) поділялися на три типи, залежно від розмірів, але із збереженням
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основних пропорцій ствола: екстраординарні, ординарні й малі. Екстраординарна 
колибрина (подвійна) мала калібр до 140 мм, довжину ствола 4500 мм і вагу близько 
2200 кг. Ординарна колибрина за такого ж калібру мала вкорочений ствол (3600 мм) і 
вагу майже 2000 кг. Мала колибрина (півколибрина) з довжиною ствола 3600 мм, 
важила близько 1800 кг. Більш легкими були так звані «бастардові» (побічні, 
нелегітимні) колибрини з укороченим стволом (калібр 100 мм) і середні колибрини 
(калібр 114 мм).

Однак слід зауважити, що чітких технічних параметрів типології колибрин не 
існувало. Одну й ту саму гармату могли називати й чвертьколибриною, і фальконом, 
залежно від розуміння укладача інвентаря.

К о н в і с а р  -  ремісник, який виготовляв предмети з олова зазвичай побутового 
вжитку (ліхтарі, свічники, посуд).

К о н т р а п о с т  (італ. contrapposto -  протилежність). У зображальному мистецтві -  
спосіб зображення, за якого положення однієї частини тіла контрастно протиставлене 
положенню іншої. Це посилює тримірність зображення, дозволяє динамізувати ритм 
фігури, передати її рух чи напруження, не порушуючи загальної рівноваги форм.

К о н у с н і с т ь  з в о р о т н я  -  форма казенної частини (або лише порохової камери) у 
вигляді конусу, вужчий край якого розвернутий у бік базового кільця. Зворотню 
конусність ми зустрічаємо, приміром, у російських «однорогах» XVIII-XIX століть і 
каронадах малих калібрів.

К р и п т о н і м  -  підпис під твором замість імені автора, що не припускає 
можливості ототожнення його з тією чи іншою конкретною особою. Іншими словами, 
ім’я, розраховане на те, щоб утаїти справжнього автора твору. Криптонімом зазвичай 
користуються при оголошенні ризикованих у тому чи іншому сенсі творів (приміром, 
відлиття маньєристичної гармати) або ж у випадку, коли ці твори відрізняються від тієї 
діяльності, з якою вже міцно пов’язане справжнє ім’я автора. У разі успіху криптоніми 
часто розкривали й вони перетворювалися на звичайні псевдоніми чи гетероніми.

Л а ф е т  (від нім. lafette) -  частина гармати, на якій закріплюється ствол. 
Призначався для переміщення ствола, передавання на грунт (або основу станини) 
відбою (відкату) під час пострілу, а також для наведення ствола на ціль за вертикаллю 
(до кінця XIX століття), а пізніше -  й за горизонталлю. Лафети бувають мобільні, 
напівстаціонарні й стаціонарні.

Л і н і я  в і з и р у в а н н я  -  уявна пряма лінія, що поєднує око гармаша з ціллю в будь- 
який момент часу. Візирування -  суміщення візирної лінії з напрямком на обрану 
гармашем віддалену ціль.

М а с к а р о н  (фр. mascaron, іт. mascherone) -  вид скульптурної прикраси у формі голови 
людини, тварини чи фантастичної істоти. їх початковою функцією було відлякування злих
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духів, аби ті не потрапили до будинку. Зрештою, маскарони стали лише декоративним 
елементом. На гарматному стволі маскарони, що зазвичай були частиною символічного 
наповнення декору гармати, розміщувалися на тарілі, на орнаментальних поясах, на зрізах 
чопів або ж у будь-якій частині гармати на спеціальних медальйонах і плакетках.

М а ю с к у л и  (лат. Majusculus -  дещо більший) -  прописні літери. Маюскульне 
письмо -  шрифт, який використовує лише маюскули.

М а ю с к у л ь н і  ц и ф р и  -  цифри без нижніх та верхніх виносних елементів, зріст яких 
наближується до зросту прописних літер.

М і н у с к у л и  (лат. minusculus -  дуже маленький) -  рядкові літери. Мінускульне 
письмо -  шрифт, який використовує лише мінускули.

М і н у с к у л ь н і  ц и ф р и  -  комплект цифр, у більшості яких є верхні та нижні виносні 
елементи.

Монограма (від грецьк. juovog -  один и урацца -  літера) -  знак, складений з 
поєднаних між собою, поставлених поряд чи переплетених одна з одною початкових 
літер імені та прізвища, або ж із скорочення цілого імені. Загалом монограмою 
називається написання будь-якого імені в скороченому вигляді. До монограм належать 
і вензелі (від польськ. w^zel -  вузол) -  початкові літери імені й прізвища, зазвичай 
художньо переплетені, що утворюють декоративну мережку. Фактично вензель -  це 
ускладнена монограма з більш хитромудрим переплетенням ініціалів і додаванням до 
них різних прикрас і барвистостей. Якщо літери належать одній особі, то вензель 
вважається простим, якщо кільком -  складним.

Монограма може бути додатково прикрашена короною, вінком тощо.

М о р т и р а  -  гармата великого калібру з коротким стволом, призначена для ведення 
навісної стрільби. У XV столітті мортири використовувалися лише для обстрілу 
фортець важкими кам’яними ядрами. Згодом снарядами мортир стали розривні бомби. 
У XVIII столітті мортири визначалися за вагою снаряду (бомби) у пудах і належали до 
облогової, фортечної та польової артилерії. Стріляли із спеціального станка. Пере
возилися на мортирних чотириколісних дрогах.

М у ш к а  -  частина механічного прицільного механізму, розміщена на дульному 
карнизі (у польових гарматах) або на задньому скаті дульного потовщення (у кора
бельних гарматах) ствола. Мушка слугує для візуального сполучення з проріззю при
цілу під час наведення гармати на ціль. На гарматних стволах XV-XVIII століть мушки 
вгвинчувалися в глухий нарізний отвір або приварювалися до стволів. Виготовлялися 
мушки різноманітних форм: округлі, складної форми з вставкою, з проріззю, трикутні, 
прямокутні, трапецієвидні, на підставці тощо. При цьому верх мушки знаходився на тій 
самій відстані від центральної вісі гармати, що й тарільний пояс, так що під час прямого 
пострілу лінія прицілювання була паралельною осьовій лінії гармати.
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О б т ю р а ц ія  (фр. obturation, від лат. obturo -  закриваю, затикаю) -  забезпечення 
герметизації каналу ствола під час пострілу для запобігання прориву назад чи вперед 
порохових газів. У гарматах з виймальною зарядною камерою обтюрація досягалася за 
рахунок конусної форми зарядної камери, обліплення глиною місця стику камери й 
стінок ствола та піджимання рухомої камери металевим клином.

О р н а м е н т  (лат. ornamentum -  прикраса) -  це мережка з упорядкованих за ритмом 
елементів, що повторюються. Орнамент не лише прикрашає, а й візуально організовує 
поверхню ствола, підкреслює його форму й особливості архітектоніки. Залежно від 
характеру мотивів розрізняють геометричний, рослинний (флористичний), зооморфний 
та антропоморфний орнаменти.

О с ь о в а  л і н і я  г а р м а т и  -  уявна лінія, яка проходить через центр каналу уздовж 
гарматного ствола і відносно якої будується вся архітектоніка гармати.

О с ь о в а  л і н і я  ч о п і в  -  уявна лінія, яка проходить через центри діаметрів чопів 
гармати.

П а л ь м е т а  (від фр. palmette -  пальмова гілка) -  живописний або скульптурний 
віялоподібний орнаментальний елемент у вигляді пучків вузьких листків непарної 
кількості, розташованих симетрично, доповнених внизу волютами. Складається з двох 
проекцій: вигляд квітки збоку та половина вигляду зверху. У декорі української 
артилерії XVI-XVIII століть зазвичай використовуються стилізовані пальмети з листям 
пальми та аканту для утворення фризів.

П а н і в н а  -  спеціальна, часто декорована, раковина з бортиками довкола за
пального отвору, куди насипався запальний (затравочний) порох. Переважна 
більшість гармат мала панівку у вигляді простого розширення запального отвору. 
Для запобігання корозії через дію порохових газів панівку разом із запалом іноді 
відливали з чистої міді.

П а н о п л і я  (грецьк. navoitXia, лат. рапорііит -  арматура) -  у першому значенні -  
повне озброєння грецького гопліта: поножі, лати, меч, круглий щит, шолом і спис. У 
зображальному мистецтві -  це декоративно-символічний мотив, що зазвичай склада
ється з переплетених між собою елементів озброєння: холодної та вогнепальної зброї 
(включаючи гарматні стволи), захисних обладунків (щитів, мечів, шоломів спар
танського типу), бойових знамен, бунчуків, воєнних музичних інструментів, викла
дених вертикально й симетрично довкола щита з гербом власника. Паноплії, відомі з 
давніх часів, залишалися дуже популярними декоративними прикрасами епохи Рене
сансу й класицизму.

П л а н е т н а  (фр. plaquette, зменшувальне від plaque -  пластинка) -  металева чи 
керамічна пластинка з рельєфним зображенням, призначена для прикрашання 
побутових предметів (46,291).
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П л е ч и к и  ч о п і в  -  потовщення біля основи чопів (базовий обідок) і біля зрізу чопів 
(зовнішній обідок). Завдяки їм гармата більш надійно фіксувалася на лафеті (гасилося 
бокове хитання ствола). Крім того, плечики зміцнювали самі чопи.

П о к р и ш к а  ( н а к р и в к а )  з а п а л ь н о г о  о т в о р у  -  спеціальна пластина, яка щільно 
прилягала до поверхні ствола (або до панівки), аби запобігти потраплянню до каналу 
ствола через цівку запалу вологи та пилу.

П о р о х о в и й  з а р я д  -  оптимальна кількість пороху, що вкладається до конкретного 
гарматного ствола, необхідна для здійснення ефективного пострілу.

П р и ц і л  д і о п т р и ч н и й  ( д і о п т р )  (грецьк. d i o p t r a , від d i o r a o  -  бачу наскрізь) -  
прибор для наведення гармати на ціль, у якому роль прицільного прорізу відігравав 
круглий отвір діаметром до 3 мм. Діоптр гарантував чіткий огляд цілі. Отвір діоптра 
виконував роль діафрагми фотоапарату, підвищуючи чіткість сприйняття цілі й 
полегшуючи прицілювання. Використовувалося два види прицілу -  пригвинчувальний 
та привісний.

Пригвинчувальний приціл -  мідна дощечка з повздовжнім вирізом і мідною 
планкою з двома отворами, що рухається у вирізі. Планка утримується гвинтом на 
потрібному місці. Приціл нижньою стороною за посередництвом шарніра кріпиться 
до горизонтальної мідної полички, пригвинченої до тарілі. Під час наведення 
піднімається й встановлюється у перпендикулярне положення відносно вісі гармати.

Привісний приціл був запропонований на початку XIX століття. Він не 
пригвинчувався до гармати, а підвішувався до спеціальної мідної полички, що вже була 
прикручена до тарілі. Має подібний до пригвинчувального прицілу механізм, тільки з 
трьома отворами. Хоча й був точнішим за пригвинчувальний приціл, але його потрібно 
було знімати щоразу перед пострілом, інакше через відбій гармати він вилітав з 
кріплення.

У гарматах XVII-XVIII століть використовувася пригвинчувальний приціл, 
оскільки традиційне розміщенні панівки із запалом не дозволяло застосувати при
вісний.

П у а н с о н  (фр. р о і щ о г і )  -  металевий брусок з рельєфним зображенням малюнка, 
що слугував для отримання заглибленого зображення (штампу) на оброблюваній 
поверхні. Пуансон є однією з основних деталей інструмента, що використовується під 
час штамповки й пресування металів у металообробці. У пуансонному карбуванні 
гарматних стволів використовували зазвичай просічний і вирубний пуансони.

Р а к о в и н и  ( « н і з д р і » )  -  свіщі та лакуни на стінках каналу ствола були доволі 
поширеним видом людвисарського браку і, зрештою, знижували ефективність стрільби 
або зовсім робили гармати непридатними для експлуатації. Такі недоліки легко 
виявлялися під час зовнішнього огляду на етапі приймання гармати замовником. Але 
часто через те, що подібний брак належав до категорії «звичайних», а також, 
ураховуючи невміння більшості людвисарів його усувати, вочевидь, якась кількість
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раковин, що кардинально не впливала на ефективність стрільби під час випробувань 
гармати, все ж таки допускалася. Раковини на стінках каналу ствола виникали 
насамперед через те, що під час виготовлення моделі каркас залізного стрижня тієї чи 
іншої товщини обмотувався кількома шарами пеньки та обмазувався глиною. Така 
структура стрижня не могла забезпечити достатню герметичність для газів.

Рама виймальної зарядної камери -  призначалася для фіксації змінних поро
хівниць у скорострільних гарматах типу фуглеру й кріпилася до донної частини ствола. 
Викувана із заліза, рама приварювалася боковими стінками до залізних стволів і 
фіксувалася за допомогою з’єднання «шип-паз» до бронзових стволів. Рама складалася
з дна (утримувача зарядної камери), бокових стінок рами, задньої стінки. До рами 
приварювалося правило (хвіст), що, своєю чергою, складалося з бази, шиї та шишки 
(галки, кулі) і призначалося для керування гарматою.

Ритування (гравірування) (від нім. gravieren, фр. graver -  вирізати на чому- 
небудь̂ ) -  нанесення (вирізання) зображення, орнаменту, напису на твердих поверхнях 
(метал, камінь, скло) за допомогою спеціальних інструментів (штихелі, різці, напилки 
тощо). При гравіруванні малюнок може бути опуклим (рельєфним) або заглибленим.

Різьблення -  спосіб декорування поверхні за допомогою спеціальних інструмен
тів різних форм і профілів. У гарматному декорі найчастіше застосовувалося: пласке 
різьблення (контурне, тригранно-виймчасте геометричне, геометрично-серпоподібне 
або лускоподібне, жолобчасте). Поряд з геометричною площинною різьбою по
ширеною була також скульптурна та об’ємна різьба. Для виконання різьблення 
застосовували близько 50 видів стамесок різного призначення, з них 8-10 -  
найуживаніші. Кожний мотив різьби виконувався спеціальним видом стамесок.

Розетка, розетта (від фр. rosette, буквально -  трояндочка) -  орнаментальний 
мотив у вигляді пелюсток розкритої квітки або кількох листків, однакових за формою 
й розташованих симетрично, які радіально розходяться від серцевини. Розетки майже 
завжди комбінуються з іншими декоративними елементами -  геометричними, 
спіральними та листоподібними.

Розпал гарматного ствола -  руйнування поверхні каналу ствола під дією 
порохових газів. Призводить до падіння початкової швидкості снарядів і зниження 
купчастості стрільби.

Рослинний орнамент (флористичний орнамент) формується на основі 
стилізованого листя, квітів, плодів, гілок тощо.

Серпентина (лат. serpens -  вуж, змія) -  зазвичай малокаліберна довгоствольна 
гармата (1-1,5-фунтова) завдовжки до 40 калібрів, що у XVI столітті становила 
доволі значний відсоток артилерійського парку найбільших українських замків (72, 
309-311).

190



Глосарій технічних та художніх термінів

С и р е н и  (грецьк. Leipijveg, лат. Sirenes) -  у грецькій міфології морські істоти, які 
уособлювали манливу, але прекрасну морську поверхню, під якою криються гострі 
скелі або мілини. Сирени за природою напівптахи-напівжінки (в інших джерелах 
напівриби-напівжінки), які успадкували від батька дику стихійність, а від матері -  
музи -  божественний голос.

С к о ц ія  (scotia) (з грецьк. skotia -  темнота) -  простий архітектурний облом у 
вигляді жолобу.

С т в о л  -  основна частина гармати, призначена для запуску снарядів з певною 
початковою швидкістю й надавання їм сталого польоту в бажаному напрямку. Відстань 
між донним і дульним зрізом називають довжиною ствола, що вимірюється кількістю 
калібрів цього ствола або в міліметрах.

С у л ь с  (з арабської -  одна третина) -  один із шести знаменитих стилів калі
графічного письма (почерків), розроблених Ібн Муклою. Назва стилю ілюструє 
основний принцип його будови -  третина кожної літери скошена або написана під 
нахилом. Характеризується також заокругленими літерами, тісно розміщеними поряд 
так, що їх елементи перехрещуються. Широко використовувася для коранічних текстів 
і написів у вигляді окремих висловів. Збереглося безліч різноманітних варіантів стилю 
в архітектурному декорі, у текстилі й на склі, а також у декорі металевих виробів, 
зокрема гарматних стволів. Стиль сульс і дотепер широко використовується в 
мусульманських країнах.

Т а р іл ь  -  елемент ствола зазвичай у вигляді зрізаного конуса позаду донної 
частини. Примикає безпосередньо до базового кільця (тарільного поясу). Відпивалася 
в найрізноманітніших формах: від пласкої до скульптурних портретів. Слугувала 
основою винграду. Деякі фахівці вважають таріль фігурно обробленим донним зрізом 
ствола.

Т и т у л ь н и й  н а п и с  -  напис на стволі гармати зазвичай у донній частині, текст 
якого присвячений презентації особи власника чи замовника гармати. Може нести 
відомості про титул, посади, нагороди, суспільний стан, земельні володіння власника, 
а також про причини та обставини відлиття гарматного ствола.

Ф а л ь к о н  (лат. falco -  сокіл) -  середня довгоствольна 5-9-фунтова гармата XVI-
XVII століття, що мала довжину ствола 28-40 калібрів, вагу 12-25 центнерів (53,180).

Ф а л ь к о н е т  (h.falconetto, англ., фр. falconet -  молодий сокіл) -  легка польова 2- 
3-фунтова гармата XVI-XVII століття завдовжки 28—40 калібрів і вагою 5-10 центнерів 
(53,180).

Ф р и з  (фр./rise від лат. phrygium -  прикраса) -  декоративна горизонтальна смуга 
(кайма, бордюр), прикрашена скромним орнаментом (46, 408).
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Ф у г л е р  ( ф о г л е р )  (фр. veuglaire від areugler -  «засліплювати», «затикати отвір») -  
легка гармата зі змінною пороховою камерою. Певний час фуглери були доволі 
поширеними на українських землях, і на зламі XV-XVI століть становили близько 31 
% загальної кількості гармат у головних замкових цейхгаузах (72, 308). Така доволі 
прогресивна конструкція гарматного ствола, що, зрештою, набагато випередила час, 
але не набула розвитку через низьку технологію відливництва, не була оригінальним 
європейським винаходом і водночас використовувалася на просторах від Іспанії до 
Південно-Східній Азії.

Фуглери начебто вирішували проблему скорострільності, оскільки змінних за
рядних камер (порохівниць) могло бути кілька: поки одна вистрілює, друга заряджається 
порохом, третя очищується від нагару й так далі. Але скоро від них довелося відмовитись, 
оскільки не вдавалося досягти надійної обтюрації -  щільного контакту між рухомою 
зарядною камерою та стінками ствола фуглера, унаслідок чого значна частина порохових 
газів використовувалася непродуктивно. Це зменшувало початкову швидкість ядра та 
ефективність пострілу, і незабаром стало зрозуміло, що швидкострільністю слід по
жертвувати. Погане з’єднання порохівниці зі стволом не давало змоги збільшити калібр, 
більш того, впливало на влучність пострілів. Дульнозарядні гармати мали базові пере
ваги: вони були надійніші, міцніші, могутніші та дальнобійніші. Через такі непереборні 
для тогочасних ливарних технологій перепони фуглери поступово залишили арсенали, й 
на початку XVI століття вони вже майже не зустрічалися їх в українських замках.

Інша справа -  використання гармат зі змінними порохівницями в бортовій 
корабельній артилерії, де вони мали сенс, незважаючи на всі їх недоліки. Морський бій 
XVI-XVIII століть при зближенні суден на відстань у кілька десятків метрів вимагав 
масованого артилерійського вогню в короткий проміжок часу, аби завдати найбільшої 
шкоди такелажу та бортам. Для перезаряджання класичних гармат потрібен був час, 
тому казнозарядні фуглери, навіть невеликих калібрів, були незамінними.

Ц е н т н е р  -  одиниця ваги, що різнилася залежно від часу та країни. Приміром, ві
домі центнери: нюрнберзькі -  50,9 і 68,2 кг; венеціанський XVI-XVII століття -  
56,12 кг; венеціанський 1756 року -  56 кг; угорський 1566 року -  58,8 кг; іспанський -  
46 кг; англійський довгий -  50,8 кг й англійський короткий -  45,36 кг. У Львові, 
вочевидь, були популярними нюрнберзькі центнери.

Ц е й х г а у з  (нім. Zeughaus) -  див. Арсенал.

Ц і л и к  з  п р о р і з з ю  -  пристрій на базовому кільці гарматного ствола, що га
рантував різкість зорового сприйняття цілі за умови, якщо прорізь знаходиться на 
відстані 60-70 см від ока гармаша.

Ч е т в е р т н и й  в а л о к  ( o v o l o )  -  простий архітектурний облом у вигляді випуклої 
чверті кола.

Ч о п и  ( ц а п ф и )  (нім. Zapfen -  тех. цапфа, шийка, шип, втулка) -  циліндри з боків 
ствола, що утримують гармату на лафеті. Чопи складалися з тіла, плечиків (базового та
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зовнішнього обідків), чопового зрізу. У гармат чопи розташовувалися так, що донна 
частина мала деяку перевагу над дульною, завдяки чому ствол під час пострілу не 
нахилявся донизу наперед. Центр чопів зазвичай розміщувався на відстані від 0,44 до
0,46 довжини гармати від тарелі до дульного зрізу. Вісь чопів знаходилася між 
середньою та нижньою лінією каналу ствола. Діаметр чопів у польових гармат на
ближався до 1 калібру. У деяких типів мортир чопи розташовані внизу, біля донного 
кільця.

Ч о п о в а  ( с е р е д н я , ц а п ф о в а , в е р т л ю ж н а )  ч а с т и н а  с т в о л а  (друге потовщення, 
підсилення, зміцнення) складається з четвертого кільця й обідків чопової частини, 
нахилу (спаду) чопової частини. У цій частині ствола розташовані чопи й дельфіни.

Ч о п о в и й  з р і з  -  зовнішня бокова поверхня (торець) чопи. Іноді посилювався 
обідком. На чоповому зрізі зазвичай різьбили арсенальний номер чи вагу гармати.

Ш и я  д у л а  -  елемент дульної частини ствола гармати, зазвичай обмежений 
астрагалом і верхівкою дула. На дульній шиї переважно фіксували канат для 
такелажних робіт або для підтягування гармати після відбою до бортового порту в 
бойову позицію.

Ш у ф л я  -  мідна лопатка з дерев’яною ручкою для насипання пороху в зарядну 
камеру ствола.

Я д р о  -  суцільний глиняний, кам’яний, свинцевий чи чавунний снаряд у вигляді 
кулі для стрільби з метальних машин або гармат. Залежно від потужності метальних 
машин ядра могли бути діаметром від 50 мм до 200 мм. Найбільші ядра важили 60-70 кг. 
Оптимальною дистанцією стрільби вважалася відстань від 75 до 150 метрів. Кам’яні 
ядра діаметром від 20 мм до 800 мм активно почали використовувати з появою 
вогнепальної артилерії. Аби велике ядро не розірвалось у польоті, його для надійності, 
скріплювали залізними обручами. Виготовлення великих ядер вимагало часу, тому для 
гармат малих калібрів ядра кували із заліза, а щоб досягти форми кулі -  обливали 
свинцем. В останній чверті XV століття розповсюдилося чавунне лиття ядер. Кам’яні 
ядра діаметром 300-600 мм замінювали чавунними діаметром 150-200 мм. Оскільки 
твердість чавуну набагато вища за щільність каменю, чавунне ядро навіть меншої ваги 
спричиняло більші ушкодження. Німецький артилерист Георг Гартман з Нюрнберга в 
1540 році спробував уніфікувати усі ядра. Використовуючи формули італійського 
математика Ніколо Тартальї, він вирахував вагу кам’яних, свинцевих і чавунних ядер 
однакового діаметру. Потім переніс ці розміри на чотири грані довгої бронзової лінійки. 
На двох гранях були діаметри кам’яних ядер (різних порід каменю), на третій -  
чавунних, на четвертій -  свинцевих. Лінійка отримала назву шкали Гартмана. З її 
допомогою артилеристи почали вимірювати діаметри ядер і відповідно добирати їх до 
певних гармат. Ця шкала використовувалася до середини XIX століття й певною мірою 
допомагала уникнути плутанини в класифікації гармат.
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Кантемір-паша, воєначальник буджацький 98
Кантський Мартін Казимір, генерал коронної артилерії 143, 152
Кантський Ян Станіслав, полковник коронної артилерії 152
Капніст В. П., бригадир російської армії, батько російського письменника
В. В. Капніста 165
Карл VII, імператор Священної Римської імперії 157
КарлХІІ, король шведський 15, 18, 86, 87, 108, 136, 142
Катерина II, імператриця російська 17, 18, 86, 156, 161, 167, 173
Кваснєвич В., зброєзнавець польський 7, 96
Квасов Андрій, архітектор царський 132
Квірінґ Е., радянський державний діяч 88
Кедровський В., посол УНР у Латвії 88
Кенігсег Отто Фрідріх (Фридерік), осавул Генеральної артилерії, комендант 
батуринський 146, 147
Керзон Джордж Натаніел, маркіз, британський державний діяч 88
Кеслер Георгій, обиватель львівський 115
Кінман Ф., людвисар англійський 96
Кирпичников А., історик радянський 98
Клейс Петер, токар кам’янецький 152
Кондратьєв, полковник Охтирського полку 148
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КондратьєвД. /., полковник сумський 159
Конєцпольський Миколай Криштоф, староста стрийський 119, 120 
Конєцпольський Станіслав, гетьман великий коронний 98 
Конрад, людвисар львівський 103
Корассіні Франсуа з Авіньйона, підполковник у гвардії воєводи 
Анджея Потоцького 130
Корецький Богуш, князь, воєвода волинський 110
Корицький Роман, сотник опішнянський 141, 151, 152
Корицький Яків, сотник опішнянський 91, 151
Коробченки, купці опішнянські початку XVIIII століття 151
Коссаковська Катаржина з Потоцьких, власниця Станіславова 12
Котоні, міщани львівські 128, 154
Котоні Георгій, міщанин львівський 128, 129
Котоні Костянтин, міщанин львівський 128, 129
Кочубей Василь Леонтієвич, суддя генеральний 135, 148
Кочубей Семен Васильович, полковник ніжинський, обозний генеральний 74, 164 
Коцюбинський Ю., радянський державний діяч 88 
Крейн А.З., музеєзнавець російський ЗО
Крижановські, старшинський козацький рід єврейського походження 137
Кроль Даніель, людвисар львівський 113, 114
Кулябка Іван, полковник лубенський 161
Курчі, волинська боярська родина 147
Курцевичі, князів волинські 147
Кухаренко Яків Герасимович, наказний отаман Чорноморського козацького війська, 
генерал-майор 17

ЛараДон Хуан Марік де, інженер, теоретик артилерії XV століття 166 
Ласі Петро Петрович, фельдмаршал російський 159 
Левальд Іоганн фон, фельдмаршал пруський 164 
Левицький К , урядовець УНР 88
Лесевицький Георгій Олексійович, полковник Охтирського полку 148
Лесевицький Костянтин Олексійович, полковник Охтирського полку 76, 148, 165
Лесевицький Іван Олексійович, полковник Охтирського полку 148, 159
Лесевицький Олексій Леонтійович, полковник Охтирського полку 148, 165
Лещинський Станіслав, король польський 87, 109, 142, 153, 155
Лещинські, магнати польські 142
Лихопій Филон, сотник опішнянський 151
ЛіхачьовД. С., історик російський 93
Ломоносов Михайло, вчений російський 160
Лотринг (Лютрин) Георгій, людвисар львівський 128, 129
Лукаш, людвисар львівський 32, 36, 104, 105, 106, 109
Лук’янов Іоанн, священник московський 132
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Любомирська, княгиня 13
Любомирська Констанція, княгиня дубненська 14, 119 
Любомирський Олександр, князь 14, 119
Любомирський Станіслав, князь, магнат (XVII століття) 13, 118, 130 
ЛюдовикХІУ, король Франції 152 
Лянцкоронські, магнатська родина 130

Магеровські-Перехрести, старшинський козацький рід 
єврейського походження 137
Мазепа Іван, гетьман український 14, 18, 59, 61, 64, 119, 130, 132, 133, 136, 137,
141-143, 145-147, 148, 151, 159
Мазепа Степан-Адам, батько Івана Мазепи 142
Макаренко М., мистецтвознавець український 18, 90, 138, 139
МаковськаЛ. К., зброєзнавець російський 19, 96
Максиміліан І, імператор Священної Римської імперії 100
Мальченко О. Є., історик український 12
Мануїльський Д., радянський державний діяч 88
Марія-Терезія, принцеса австрійська 159
Марков Яків, майстер-гарматник український 32, 48, 49, 128
Маркович Яків Андрійович, генеральний підскарбій 159
Марковичі, старшинський козацький рід єврейського походження 137
Мартинов М., офіцер-артилерист, причетний до конструювання
гармат «однорогів» 168
Мартін, конвісар, помічник Леонарда Герля 109 
Массарі Антоніо, венеціанський консул у Львові 115 
Матвій, друкар львівський 115 
Мацьків Т., історик український 143
Меллер І., офіцер-артилерист, причетний до конструювання 
гармат «однорогів» 168
Меншиков Олександр Данилович, князь, соратник Петра 1137, 143, 147, 149
Миклашевський Михайло, полковник стародубський 149
Миколай, ливарник глухівський 33, 73, 75, 78, 79, 162
Миколай І Павлович, імператор російський 166
Милорадович Михайло, полковник гадяцький 134, 141, 145
Милорадович Степан Михайлович, сотник опішнянський 152
Михайлов Кіндратій, людвисар московський 158
Мініхіоганн Б. X., фельдмаршал російський 159, 161
Мнішек Георгій, воєвода сандомирський 110
Мнішки, магнатська родина 154
Модзалевський В. Л., історик український 16
Мольтцфельт Герман, людвисар несвізький 117
Монтелупі Домінік, міщанин львівський 115, 116
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Мордвинов Миколай Семенович, контр-адмірал, командир Чорноморського 
Адміралтейства 172, 173 
Мухаммед II, султан турецький 99

Нартов Андрій Костянтинович, воєнний інженер 168 
Наумов Юхим, архітектор царський 132 
Ніс Іван, наказний полковник прилуцький 147 
Новак Тадеуш, історик польський 170
Новицький Ілля Федорович, полковник комонний охотницький 131, 134-136, 140,
144, 145

Одровонж Станіслав, воєвода подільський 106
Олександр II, імператор російський 15
Орлов Олексій Григорович, граф, генерал-аншеф 156
Орновський Іван, український поет кінця XVII -  початку XVIII століття 159
Осипов Максим Федорович, полковник Охтирського полку 148
Осипов Федір Осипович, полковник Охтирського полку 148, 160
Осипов Яков, людвисар московський 158
Оссолінська Анна Тереза, дружина Йозефа Потоцького 13, 130
Оссолінський Францишек, магнат польський 13, 130
Острозький Костянтин Іванович, князь 14, 119
Острозький Януш К., князь, каштелян краківський 118
Острозькі, князівська родина 13, 43, 118

Палій Семен, білоцерківський (фастівський) полковник 155 
Пастухов Миколай, російський підприємець, засновник металургійного 
заводу на Донбасі 173
Перехрести-Осипови, старшинський козацький рід єврейського походження 137
Перехрестов Данило Іванович, полковник Охтирського полку 148
Перехрестов Іван Іванович, полковник Охтирського полку 148, 149
Петро І, цар російський 13-15, 91, 118, 119, 145, 146, 148, 156, 162, 167
Петро II, імператор російський 17
Петро III, імператор російський 156
Петрусь Єжи Т., історик польський 12, 105
Пилецькі, шляхетська родина 13, 130
Полуботок Павло, гетьман наказний 134
Полянський Іван, людвисар львівський 154
Потоцький Альфред І  Войцех, ординат Ланцута у 1830 році 13, 130 
Потоцький Альфред II, син Альфреда Войцеха І Потоцького 13, 130 
Потоцький Анджей, син Станіслава Ревери Потоцького 12, 129, 130, 155 
Потоцький Антоні Протази Яцек (Прот Потоцький), граф, 
промисловець, банкір 13
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Потоцький Вінцент, власник Станіславова 12
Потоцький Йозеф, син Анджея Потоцького, польний, коронний гетьман 12, 155 
Потоцький Йозеф, коронний великий крайчий, засновник ланцутської 
лінії роду 13, 130, 154, 155
Потоцький Миколай, гетьман великий коронний і каштелян краківський 116, 120
Потоцький Роман, магнат польський 13, 130
Потоцький Станіслав Ревера, батько Анджея Потоцького 12, 129
Потоцький Теодор, магнат польський 155
Потоцькі, магнатська родина 12, 13, 118, 130
Потьомкін Г. О., князь, генерал-фельдмаршал російський 17
Пущін Петро Іванович, адмірал російський 172

Радзивілл Альбрехт, князь 11 
Радзивілл Антоній, ординат 12
Радзивілл Барбара, друга дружина короля Сигізмунда Августа 107 
Радзивілл Домінік, князь 87
Радзивілл Ієронім Флоріан, князь, хорунжий великий литовський 10, 11, 87, 103,
106, 109, 112, 144
Радзивілл Миколай Криштоф «Сирітка», воєвода віл енський 10 
Радзивілли, магнатська родина 10, 11, 105, 106, 112, 117, 154 
Ракоци Францишек, князь трансільванський 155 
Рєпнін Миколай Васильович, князь, генерал-фельдмаршал 159 
Рибінський Якуб Жигмунт, генерал коронної артилерії 152, 153 
Розум Григорій, реєстровий козак 156, 160
Розумовський Кирило Григорович, гетьман український 16, 17, 18, 74, 75, 78, 79,
156, 160-164, 169
Розумовський Олексій Григорович, граф 71, 155-158, 160 
Розумовські, дворянська родина українського походження 71, 163 
Романчук О. С, музеєзнавець український 94
Ромаріно Джироламо, генерал, командуючий корпусом під час польського 
повстання 1831 року 172
Ромодановський Г., полководець російський 159 
Ромодановський Ф. Ю., князь-кесар 156 
Рот P., зброєзнавець англійський 21, 23, 25, 96 
Руліковський E.JI., польський історик й етнограф 127 
Рум ’янцев-Задунайський Петро Олександрович, граф, 
воєначальник російський 161, 164

Саблуков Олександр Олександрович, російський військовий інженер, 
винахідник 172
Салтиков Петро Самійлович, воєвода смоленський 14, 119 
Самойлович Іван, гетьман український 131, 142 
Сангушко Роман, князь, староста житомирський 110
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Сенявський Ієронім Ярош, воєвода руський, каштелян кам’янецький 110
Сенявський Адам Миколай, великий гетьман коронний 153
Серебряков, отаман донський 165
Сигізмунд І, король польський 105, 107
Сигізмунд ІІАвгуст, король польський 107
Сигізмунд III Ваза, король польський 119
Сидоренко Є.Г., зброєзнавець радянський 19
Сидоренко В.О., історик український 95
Сикст Еразм, бургомістр львівський, XVII століття 117
Сильтман, офіцер шведської армії 137
Сібільський, генерал 164, 165
СкляренкоД. Є історик український 90
Скоропадський Павло Петрович, гетьман, український державний діяч 90
Скринський Матвій, пушкар кременецький 112
Скринський С., історик польський 152
Собєські, магнатська родина 11
Соколовський М., історик польський 12
Сомерфілд С., історик англійський 25
Стадницькі, шляхетська родина 13, 130
Станіслав, єпископ краківський XI століття 154
Старжеховський Станіслав, староста барський 106
Стахурський Ян, комендант Білої Церкви 14, 127
Стенбок Магнус, генерал шведський 86, 108
Стефанська С., історик польський 12, 20, 116, 121
Стефанів Яків, опішнянський купець початку XVIII століття 151
Стогнєв Рей, староста барський 106
Стороженко І. С, історик український 94
Стубіч П., майор коронної артилерії 152
Суворов Олександр Васильович, полководець російський 17
Сура Трохим, хроніст 87 ,109
Сфорца Бона, королева Польщі, дружина короля Сигізмунда І 37 ,106-108, 110 
СфорцаДжан Галеацца, герцог міланський 107 
Сфорца Франческо, герцог міланський 107
Сфорци, правляча династія в Італії періоду Ренесансу, герцоги міланські 105, 106

Тарталья Ніколо, математик італійський XVI століття 193 
Тверезий Томаш, людвисар львівський 115
Теплов Григорій Миколайович, граф, академік російський 160, 161
Тетяна, дружина Карпа Балашевича 141
Тєрєхов Сергій, купець київський 2-ї гільдії 86
Тім Даніель, людвисар королівський 129
Торосович Івашко, обиватель львівський 114
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Третяк Данило, старшина запорозький 95
Траян, імператор римський 184
Трубницький Михайло, хроніст 87, 109
Трубніков Б. Г., зброєзнавець російський 96
Туташевич Даміан, людвисар кам’янецький 33, 68, 153, 154

Уфано Дієго, теоретик артилерії XV століття 166 
Ушаков Федір Федорович, контр-адмірал російський 124

Фальтен Валентій (Валентин), людвисар львівський 32, 34, 101, 102
Федор Іванович, цар російський 98
Феліціата, дружина людвисаря Георгія Франке 116
Феліцин Є. Д, краєзнавець російський 16
Філарет (Гумілевський), архієпископ чернігівський 160
Філіп II, король іспанський 107
Фівраванте Аристотель, інженер італійський 142
Фляйкер Еліас, людвисар з Аугсбурга 118
Франке Андрій, людвисар львівський 115, 121, 128, 129
Франке Гевргій, людвисар львівський 32, 40, 115, 116, 119, 120
Франке Каспар, людвисар львівський 32, 43, 119-121
Франке Іванн, людвисар львівський 121
Франкввичі, сини людвисаря львівського Георгія Франке 121
Франциск І, король французький 103
Фремі Клауді, людвисар амстердамський 142
Фридрикевич Самійлв, полковник білоцерківський 127
Фрідріх Великий, король прусський 168
Фрвлвв Б., історик російський 16, 18

Хмельницький Бвгдан, гетьман український 94, 95, 117 
Хусейн капудан-паша, командувач турецькою ескадрою 124

Цетнер Олександр, хорунжий подільський 120

Чапський Е., історик польський 12
Чарниш Іван, полковник гадяцький 141, 150, 151
Чарниші, старшинський рід
Чепіга Захарій, отаман запорозький 17
Чернишвв І. Г., граф 28, 97, 156
Чечель Дмитре Васильввич, полковник сердюцький 147 
Чвхов (Чехов) Андрій, майстер-гарматник московський 98 
Чуєвський Іван, людвисар глухівський 33, 73, 75, 78, 79, 132, 162
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Шаповалов Г. І., історик український 123 
Швейковський Е., історик польський 12 
Шелухин С., представник уряду УНР 88
Шепелєва Марфа Єгорівна, дружина графа П. І. Шувалова 167
Шиндлер Ян з Кросна, людвисар львівський 102
Шлайермахер Ф., філософ і теолог німецький 93
Шміт Ф., музеєзнавець 90
Шольці, міщани львівські 109, 110
Шокарєв Ю. В., зброєзнавець російський 96
Шувалов П. І., граф 156, 166-168, 180

Щербаківський Д. М., історик український 90

Юз (Х’юз) Джон Джеймс, англієць, засновник Юзівського заводу (тепер Донецький
металургийний завод) 173
Юзефович Карп, див. Балашевич Карп
Юркевич Є. І., науковий співробітник Артилерійського музею Санкт-Петербургу
152, 158, 164, 169-174

Яков, людвисар московський 98
Ян III Собєський, король польський 128, 129
Яцимірський, шляхтич 116

Alciati Andrea, див. Альчіат Андре
Albergeti Galeacius, див. Альбергетті Джованні Франческо 
Alberghetti Francesco Giovani, див. Альбергетті Джованні Франческо 
Alberghettus Horatius Antonius, див. Альбергетті Антоніо Гораціо 
Ambrosius Pixidarius, див. Амброзій 
Claus Georgius, людвисар львівський 102 
Georgius, людвисар львівський 101
Hellenbazem Lorencz (Laurencius), людвисар львівський 101 
Herl Matcher, див. Герль Мельхіор
Herll, Herlle, Herle, Herler, Hirl Leonardus (Lenarth, Lenart), див. Герль Леонард
Iohannes Ercklens von Coeln, див. Еркленс Йоганн
Kuawczil Laurencius, людвисар львівський 101
Novicampiano Martinus, див. Кампіан Мартін
Scheffelar Petrus, людвисар львівський 101
Schindlar Johannes de Crossna, див. Шиндлер Ян з Кросна
Sporer Stefan, людвисар львівський 101
Stachdrski Jan, див. Стахурський Ян
Weise von Monsterberg Bartel (vel Bartolomeus), див. Вейс Бартош (Бартель)
Wlodek Macej, див. Влодек Мацей
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