НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут української археографії та джерелознавства
ім. М.Грушевського

Олег Мальченко

Орнаментована артилерія
на Правобережній Україні
(XV–XVIII ст.)

Київ 2009

ББК 63.3(4УКР)44
М18

Рецензенти:
д.і.н. Віктор Брехуненко
к.і.н. Олександр Маврін
Відповідальний редактор
к.і.н. Олександр Маврін
Затверджено до друку Вченою радою Інституту української
археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського
НАН України

М18

Мальченко О.
Орнаментована артилерія на Правобережній Україні (XV–
XVIII ст.) – К., 2009. – 284 с.
ISBN 978-966-02-5029-1

В ілюстрованому виданні розглянуто орнаментику та символіку художнього гарматного литва на землях Правобережної України у XV–XVIII
столітті. На основі збережених артилерійських зразків українського та європейського походження, а також широкого кола інвентарних документів,
проаналізовано стилістичні особливості декору вітчизняних гармат, вплив
на його формування іноземних майстрів.
Для істориків, мистецтвознавців, зброєзнавців та всіх, кого цікавить
минуле України.

ББК 63.3(4УКР)44

ISBN 978-966-02-5029-1

© О. Мальченко, 2009
© О. Камінська, обкладинка, 2009

Зміст
Вступ ............................................................................................................4
Розділ 1. XV–XVI століття ......................................................................17
1.1. «Готична» львівська артилерія ..........................................................17
1.2. Геральдика та епіграфіка на гарматах середини XVI століття........36
1.3. «Німецька» хвиля українського людвисарства ................................45
1.4. Орнаментальний стиль Леонарда Герля............................................53
1.5 Художнє гарматне литво останньої чверті століття ..........................62
Розділ 2. XVII століття ............................................................................76
2.1. Приватні міщанські замовлення презентаційних гармат ................76
2.2. Співпраця людвисарів, конвісарів і злотників..................................84
2.3. Мистецький доробок львівських людвисарів ..................................93
2.4. «Голландська» артилерія короля Владислава IV ............................107
2.5. Орнаментовані гармати в магнатських замкових арсеналах ........110
2.6. Гданські замовлення української шляхти........................................121
Розділ 3. XVIII століття ........................................................................126
3.1. Згасання львівської міської артилерії ..............................................126
3.2. Орнаментована артилерія Кам’янецького арсеналу ......................134
3.3. Колекція художніх гармат родини Радзивіллів ..............................151
3.4. Чавунні гармати й фальсифікати XIX століття ..............................161
Розділ 4. Узагальнення ..........................................................................169
4.1. Фаховий рівень та умови праці людвисарів-гарматників ..............169
4.2. Символіка художніх гармат ..............................................................186
4.3. Орнаментація гарматних стволів ....................................................211
Додатки ....................................................................................................236
Словник гарматників ............................................................................246
Список використаних джерел і літератури ......................................258
Іменний покажчик..................................................................................268

Вступ

сторію вогнепальної зброї, зокрема артилерії, більшість істориків традиційно розглядає у площині технічного прогресу. Але відокремлювати артилерію від середовища, в
якому вона з’явилася, вивчати лише її технічний бік, означало б ігнорувати цілий вимір, без якого неможливо осягнути не лише розвиток артилерії як такої, а й суспільства, яке її
продукувало. Тому історик, який присвятив свій час вивченню певних
аспектів «війни» як способу людського співіснування, має зважати як на
її політичний та економічний, так і на культурний аспект.
Вивчення орнаментованих гармат можливе під двома кутами зору –
як зброї і як мистецького твору. У першому випадку вони є предметом дослідження зброєзнавця, у другому – мистецтвознавця. Ми вже здійснювали спроби проаналізувати документально відомий нам замковий
артилерійський парк Правобережної України XV – початку XVII століття
з погляду його типологічних особливостей і тактико-технічних характеристик (66), розглядали, так би мовити, внутрішню сутність артилерійської зброї. Інша праця була присвячена декорованій артилерії
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Лівобережної Гетьманщини часів «мазепинського бароко» (67). У цій же
книзі йтиметься про оздоблення гарматних стволів, способи їх декорування, орнаментальні схеми та особливості мистецьких уподобань людвисарів-гарматників, які працювали на землях Правобережної України в
XV–XVIII століттях.
З давніх часів люди оздоблювали оточуючі їх предмети, навіть речі
щоденного вжитку, надаючи їм естетичного вигляду, наповнюючи їх сакральним змістом, перетворюючи часом навіть на атрибути магії. Особливо це стосувалося зброї, яку воїни були схильні персоніфікувати й
сприймати як живу істоту. І традиція декорування гарматних стволів походить саме з тих туманних віків. Крім того, такий коштовний і складний
у виготовленні предмет, як бронзовий гарматний ствол, привертав до себе
загальну увагу, тому мав набути естетичного вигляду.
Була й інша причина декорування стволів*. Як будь-який коштовний предмет, виконаний в єдиному примірнику, гармата отримувала створену майстром декоративну композицію, що назавжди відрізняла цей
ствол від будь-якого іншого, надаючи йому індивідуальних рис. Характер і комбінування орнаментальних мотивів, навіть притаманних одній
декоративній традиції, призводили до доволі різних художніх рішень, які
часом могли повторюватися. Така водночас різноманітність і подібність
має велике значення в ідентифікації того чи іншого «історичного» гарматного ствола, кожен з яких отримував за кілька століть обширну географію службового пересування.
Завдяки інвентарним вказівкам на ту чи іншу особливість декору
гармати з ідентичними або дуже подібними розмірами та формами
отримують власне «обличчя» й можуть бути охарактеризовані та класифіковані. Можна навіть стверджувати, що без декоративних прикрас
інвентаризація гармат XV–XVIII століть була б справою вельми проблематичною й спиралася б лише на розміри та вагу об’єктів, що за однакових пропорцій отримували лише порядкові номери.
Крім того, оздоблені гарматні стволи як джерела матеріальної
культури під цікавим кутом відбивають суспільні, економічні й політичні відносини, їх відображення в людській свідомості за допомогою
декору. І роблять вони це з тією безпосередністю, яка притаманна хіба
* Термін «орнамент» тісно пов’язаний з терміном «декор», однією з головних
функцій якого є підтримання або підкреслення форми виробу. Ми застосовуємо у
тексті терміни «декорування» та «орнаментування» як синоніми.
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що адміністративно-маєтковим актам. Зрештою, сам факт володіння орнаментованими титульними гарматами можна віднести до категорій моральних, оскільки він є чинником формування не лише почуття власної
гідності, а й суспільної свідомості. Для людей владних артилерія була
демонстрацією могутності. З людиною, яка могла виставити на полі бою
гармати, як і з тим, хто двома століттями раніше гарцював на найдорожчому коневі, слід було рахуватися. Середньовічний розум був глибоко
просякнутий шануванням регалій, а військове спорядження було свідченням особливого престижу. Нехай порохова декорована артилерія попервах відігравала на полі бою другорядну сценічну роль, однак
замовник гармат розумів, звісно, що, зрештою, переможе не шоу, а сила.
На жаль, дотепер збереглася лише мізерна кількість зразків художнього гарматного литва Правобережної України XV–XVIII століть, хоча,
звичайно, «завжди щось залишається». Гармати часто-густо мали вкрай
сувору історичну долю й почасти збереглися лише завдяки своїй матеріальній витривалості, хоча іноді не в найкращому стані. Не лише воєнні
руйнації, інтервенції та вивезення в якості трофеїв спричинили нищення
гарматних парків українських міст і замків. Пожежі також долучилися
до цієї руйнівної справи. Львів, наприклад, у 1494–1734 роках пережив
чотирнадцять великих пожеж, дві з яких (1527 та 1623 років) були найтрагічнішими. У вогні пожежі 1527 року, яка дощенту знищила місто, загинула львівська «готична» артилерія XV століття, про архітектоніку,
символізм та особливості орнаментування якої ми можемо лише здогадуватися.
Безсумнівно, значна вартість та обмежена кількість мідної руди й
олова на українських землях спричинили переливання «старосвітських» гармат, навіть бронзові надгробки за нагальної потреби потрапляли в людвисарські печі. Монастирі, які часто перетворювалися на
локальні арсенали, не шкодували ні давніх дзвонів, ні старих гармат,
переливаючи їх на нові дзвони, сподіваючись віднайти краще звучання,
прекрасні тони для гармонізації із сучасними, вже існуючими дзвонами.
У книзі К. Гєрдзеєвського описано випадок, коли вже на початку «освіченого» XX століття львівські Домінікани замовили у Відні нові
дзвони, вирішивши переплавити дзвони 1584, 1606 і 1607 років (110,
88). Кожна епоха мала свої причини для знищення гармат. Кожне століття мало своїх запальних реорганізаторів і модернізаторів, прагматична і, зрештою, прогресивна діяльність яких негативно позначилася
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на збереженні давньої артилерії. Воєнні походи та нескінченні прикордонні сутички довершили справу.
Щоб заповнити цю джерельну лакуну й створити хоча б приблизний художній образ української артилерії XV – початку XVII століття,
доведеться вдаватися до методу екстраполяції.
Тепер, ad fontes. Доволі очевидно, що рука будь-якого митця створювала речі, які дозволяють сучасній науці хоча б приблизно реконструювати свідомість пращурів. Мистецькі зразки (у нашому випадку –
орнаментовані гармати), перетворюючись на джерельний матеріал для
історика, втрачають частину своєї чарівності, але багато й набувають за
рахунок повноти реконструйованого контексту.
Нестача гарматних зразків – це брак автентичних джерел, відсутність первинної, неопосередкованої, а отже – найправдивішої інформації. Не забуватимемо, що для характеристики мистецьких творів
потрібно не тільки знати (володіти інформацією), а й бачити. Тому дослідження заявленої нами теми значною мірою грунтуватиметься на
аналогіях, здогадках і припущеннях. Звичайно, для історика завжди бажаний повний текст, а не окремі знаки, але, на жаль, у нашому випадку
це неможливо.
Водночас ця робота може претендувати на залучення повного комплекту вцілілих гарматних орнаментованих стволів, пов’язаних з українським відливництвом XV–XVIII століть*. Зібрані воєдино всі ці зразки
істотно розширяють комплекс джерельних матеріалів до історії гарматного відливництва на території України, відкривають окремі, невідомі
досі важливі аспекти історії, забезпечивши надійну основу вивчення
питання.
Історія «оживає» в нашій свідомості у тому випадку, якщо інтерпретація давніх подій відштовхується від музейних колекцій. Цими творами
дослідник перевіряє письмові свідчення для побудови обгрунтованих
суджень про духовне життя минулого. Без галереї художніх зразків, створених поколіннями гарматників, історія артилерії була б безпорадною, а
ми мали б задовольнитися лише переліком розрізнених фактів, більше
схожих на бухгалтерську відомість.
* Автором готуються до друку каталоги українських гармат, що потрапили до
зарубіжних музейних колекцій, а також тих, що зберігаються в музеях України.
Вони, своєю чергою, мають стати джерельною основою для узагальнюючої праці
з робочою назвою «Гарматні стволи як історичне джерело».
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Мистецтво як історичне джерело – тема безкінечна, оскільки будьякий мистецький зразок з часом перетворюється ще й на документ епохи
його створення. Дослідник може захоплюватися цим твором, але як професіонал, він зобов’язаний вбачати в ньому насамперед історичний документ, своєрідний текст, який вимагає прочитання…
Орнаментовані гармати Правобережної України значною мірою є
безслідно втраченою сторінкою національної мистецької спадщини. Найцікавіша частина з уцілілого комплексу зразків зберігається в закордонних музеях і на сторінках інвентарних описів XVII–XVIII століть. Проте
дослідники, до кола інтересів яких входять пам’ятки матеріальної культури, і тут ми цілком погоджуємось з відомим істориком мистецтва
В. Александровичем (20, 429), часто зосереджуються на збережених зразках артефактів і не відчувають глибокої потреби працювати з письмовими джерелами. Унаслідок цього в наукових колах поступово (можливо,
підсвідомо) утвердився погляд на історію мистецтва як на історію збережених чи візуально зафіксованих пам’яток. Водночас цілком очевидно,
що вціліле насправді є лише мізерною частиною того, що становило реальну картину життя минулих віків. Підтвердженням цього є елементарне співвідношення використаних нами в роботі існуючих нині зразків
художнього гарматного литва (53 стволи) і документальних свідчень
щодо тих декорованих гармат, які загинули в жахливому хаосі, що називається тепер українською історією (470 стволів!). Різниця вражаюча.
Тому, усупереч загальноприйнятій думці, що історія є своєрідним
реєстром здобутків, ми спробуємо зробити акцент на значенні вже не
існуючого, але величезного реєстру втрат. Допоможуть нам письмові
джерела, насамперед інвентарі українських замків, в яких збереглись
описи цейхгаузів. Власне, орнаментований гарматний ствол, який несе
різні девізи, філософські сентенції, титульні тексти та символіку, частково перебирає на себе функції письмового джерела.
Зрештою, як відомо, прогрес в історичній науці вже віддавна не полягає тільки в пошуку нових, невідомих дотепер історичних джерел (хоча
такі надзвичайні факти й мають місце)*, але він усе більше живиться постановкою нових дослідницьких питань джерельним текстам, вже, зда* Завдяки нищівному будівельному буму впродовж останніх десяти років було
віднайдено декілька гармат XVII–XVIII століть у різних куточках країни: Білогір’я, Житомир, Одеса, Унівський монастир. Давні гармати знаходили в таких місцях, де археологи ніколи б не побували.
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валося б, доволі знайомим і багаторазово інтерпретованим попередниками. Це стосується, власне, не тільки письмових, а й будь-яких історичних джерел. Декоровані гарматні стволи не стали винятком.
За словами В. Лозинського, досліджувати історію якогось давнього
мистецького твору, з’ясувати, хто автор образу чи орнаменту, який і тепер
ми можемо побачити, то є робота, яка водночас і збуджує і вдовольняє цікавість. Але шукати історичні сліди твору, який не зберігся й ніколи не
знайдеться, означає збудити цікавість, але ніколи її не задовольнити (126,
2). Однак і така робота потрібна, оскільки суттєво доповнює загальну
картину художніх і людських розмаїтостей, у нашому випадку – в монументальному відливництві.
Багато уваги приділятиметься питанню німецької «технічної» еміграції в українські землі, що мала ефект довготривалого культурного і цивілізаційного впливу, принаймні у царині гарматобудування й художнього
гарматного лиття. Однак предметом нашого зацікавлення не є явище німецької еміграції як таке, ми не маємо амбіцій до широкого узагальнення,
поглибленого аналізу явища, а тим більше до вичерпного дослідження
теми, тому сконцентруємо увагу на практичній діяльності людвисарів у
новому для них українському середовищі, на їхньому художньому доробку. Німецька ренесансна традиція художнього гарматного литва, опосередкована окремими, можливо, не найкращими її носіями,
поширювалась українськими землями в численних зразках гарматних
стволів, які ми спробуємо проаналізувати.
У постійному фокусі нашого дослідження перебуватиме Львів як
головний осередок гарматного відливництва Правобережної України.
Іноді навіть поняття «українське лиття гармат» підмінятиметься терміном «львівське гарматне відливництво». На наш погляд, така термінологічна «вільність» має право на існування, оскільки впродовж
трьохсот років Львів, зберігаючи статус найбагатшого міста українських воєводств Речі Посполитої, завжди вважався центром формування художніх стилів на цій величезній території. Були часи, коли
львівських людвисарів вважали чи не єдиною професійною «командою» на південно-західних землях Речі Посполитої, яка могла виконувати серйозні державні гарматні замовлення, відправляючи
артилерійські стволи не лише до українських замків, а й до Варшави й
до воєводств Центральної Польщі. Спробуємо проаналізувати львівське гарматне виробництво з погляду його потенційних можливостей
щодо художнього виконання відливів.
9
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Архівні джерела пропонують дуже розгалужену латинську термінологію щодо окреслення професійних аспектів людвисарів-гарматників XVI століття: kannegiseri, cantrifusores, stannifusores, campanifusores,
pixidarii, що, своєю чергою, утруднює визначення фахових пріоритетів
того чи іншого майстра. До завдань нашої роботи не входить глибинне
розшифрування термінології й навішування професійних «ярликів».
Зрештою, будь-яке «точне» визначення було б некоректним з огляду на
переважний універсалізм людвисарів XV–XVIII століть*.
Тому, грунтуючись на письмових джерелах, розподілимо всіх українських гарматників на дві великі професійні групи. До першої віднесемо майстрів, які займалися ремонтом артилерії, виробництвом пороху,
підтриманням гармат у бойовому стані та стрілянням під час воєнних
дій. Іншу групу репрезентують власне людвисарі (ливарники), які займалися литтям нових гармат. Саме ці особистості, які перетворювали суворе воєнне виробництво на художнє монументальне мистецтво й
виготовляли оздоблені гармати, викликають інтерес з огляду на обрану
нами тему дослідження.
До історичних джерел зазвичай потрапляють видатні постаті, які
мали професійний талант, активно продукували художню артилерію, зуміли збагатитися, придбали міську нерухомість і завдяки цьому перестали бути невідомими. Вони залишили по собі в актових книгах
інвентарі майна, акти купівлі-продажу, тестаменти, завдяки яким вийшли
з тіні повної анонімності. Майстри, для яких подорож до України виявилася невдалою, вочевидь, відображені у вітчизняних джерелах менш
активно ба навіть зовсім не згадуються. Викликає дуже великі труднощі
оцінка шансів того чи іншого майстра щодо його професійного закріплення на українських землях. І зовсім неможливо встановити певну пропорцію між гарматниками, які залишилися, й тими, яким довелося
повертатися додому чи мандрувати далі.
Джерельна база щодо людвисарів має серйозні вади й дуже незбалансована. Найлегше віднайти сліди майстрів у великих містах, де вони
«засвітилися» в майнових відносинах, а отже, й міських документах.
Проблематично розгледіти творчий шлях гарматників, які перебували на
* Загалом треба визнати, що недостатнє опрацювання технологічно-мистецької термінології пізнього Середньовіччя та Нового часу негативно позначилося на
докладності нашої роботи та є однією з її слабких сторін. Час від часу ми натрапляємо в документальних джерелах на незрозумілі вирази, які марно намагаємося
перекласти за допомогою купи словників.
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контрактній службі у магнатських резиденціях. Власне, лише завдяки
«підписаним» зразкам орнаментованої артилерії відомі імена кількох з
них. Знищення місцевих архівів також вплинуло на збіднення документальної бази, яка могла б суттєво доповнити історію цього цікавого
питання.
У складеному нами словнику подаються короткі відомості про українських людвисарів XV–XVIII століть, а також гарматників-іноземців,
які тимчасово працювали в Україні за наймом або виконували гарматні
відливи для українських замовників. Загальний список з більш як двох
сотень осіб, очевидно, ще далекий від реальної кількості майстрів, і вони
продовжують відноситися до так званих «nomina obscura» [темних імен].
Записи міських актових книг, на підставі яких можна говорити про
датування пам’яток, особу замовника та перебіг процесу декорування
стволів, є доволі цінними матеріалами для дослідження історії гарматного відливництва. Однак головними документальними джерелами стали
свідчення інвентарного характеру. Інвентарі замкових і міських арсеналів є найбільш доступним нині систематичним джерелом до історії художнього гарматного литва на Правобережній Україні. Зрештою, вони
подають також найповніші відомості про появу нових відливів і переплавку чи знищення старих гарматних стволів, про трансфери між цейхгаузами та резиденціями. Найстарші інвентарі згадують уже давно
втрачені художні гармати, слугуючи унікальним джерелом відомостей
про формування та розвиток орнаментальних стилів, мистецького мислення та художніх впливів у царині монументального відливництва.
Інвентарні описи цейхгаузів великих замків цікаві ще й тим, що
іноді фіксують гарматні стволи, які, власне, не мають прямого відношення до цього замку, але потрапили туди з довколишніх шляхетських
резиденцій переважно в часи воєнного лихоліття. У такий спосіб дещо
відкривається таємнича завіса щодо орнаментованої артилерії, яка перебувала у власності шляхти середнього рівня достатку. Наприклад, серед
чотирнадцяти гармат Теребовлянського замку, згідно з інвентарем
1661 року, чотири були власністю старости Рафала Казиміра Маковського, чотири – теребовлянського войськового Замєховського, одна –
пана Лудзіцького, одна – пана Калиновського, і, нарешті, остання належала місцевому кляштору (133, 144).
Складені під час люстрацій та ревізій українських королівщин, інвентарні описи замкових і міських цейхгаузів, значною мірою опубліковані за останні 160 років. У нашій роботі використані інвентарі
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озброєння: Барського замку 1552 і 1570 року; Брацлавського замку 1545
і 1552 року; Вінницького замку 1552 року; Володимирського замку
1545 року; Житомирського замку 1545, 1552, 1570, 1622 років;
Кам’янецького замку та міста 1535, 1544, 1570-ті роки, 1613 і 1789 року;
Канівського замку 1552 року; Київського замку 1532, 1552, 1619 і
1695 років; Кременецького замку 1545, 1548 і 1552 років; Літинського
замку 1631 року; Летичівського замку 1613 року; Лоївського замку 1606
року; Луцького замку 1545, 1552, 1576, 1598, 1600, 1616 і 1618 років;
Львівського замку та міста 1495, 1534, 1558, 1564, 1570, 1637, 1639 і
1724 років; Любецького замку 1606 року; Мозирського замку 1552 року;
Овруцького замку 1545 і 1552 років; Остерського замку 1552 і 1626 років;
Стрийського замку 1566 року; Перемишлянського замку 1588 року; Теребовлянського замку 1551 і 1661 років; Хмельницького замку 1562 року;
Черкаського замку 1552 року; Чорнобильського замку 1552 року.
Підкреслимо, що це лише ті інвентарі, які містять відомості про орнаментовану артилерію. Ще п’ятдесят сім замкових інвентарів і вісімдесят одна люстрація королівщин, які нам довелося вивчити, фіксують
лише наявність гармат в українських цейхгаузах і свідчать про те, з якою
поспішністю люстратори складали свої звіти, намагаючись якнайшвидше
залишити тривожне українське порубіжжя.
Значно ретельніше, ніж королівські, працювали приватні адміністратори, складаючи описи арсеналів магнатських замків. З-поміж упроваджених до наукового обігу подібних матеріалів нам у пригоді стали:
інвентар замку Дубно 1616 року; інвентарі замків князів Заславських у
Старому й Новому Заславі XVII століття; лаконічні інвентарі Острозького та Межиріцького замків 1620–1640-х років; Полонського замку
1621 року; Старокостянтинівського замку 1603 і 1621 років; інвентарі
замку Олики XVIІ–XVIII століть; інвентар Бродів 1689 року; інвентарі
Жовківського замку 1671–1746 років; інвентар замку Лашки Муровані
1748 року; інвентар палацу в Роздолі 1789 року.
Серед цих документів збірник інвентарів Олицького замку Радзивіллів – це найкраща на сьогоднішній день добірка матеріалів для всієї
Правобережної України, що дає змогу здійснити ретроспективний аналіз
цейхгаузу магнатської резиденції XVII–XVIII століть. Жоден інший з чималої кількості західноукраїнських замків не має такого обширного,
а головне, цілісного комплексу джерел з описами орнаментованого гарматного литва. Крім того, описи реєструють доволі докладний образ змін
у гарматному парку, а їх порівняння дозволяє запропонувати висновки
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щодо формування магнатської художньої артилерії й привести їх у відповідність із задокументованими історичними реаліями (49).
Хронологічне зіставлення корпусу інвентарних описів свідчить, що
в третій чверті XVIII століття з докорінною зміною політичної ситуації
на українських землях, коли остаточно втратило значення оборонне будівництво, припинилося й масове накопичення (місцеве лиття та закупівля) орнаментованої артилерії, як магнатської, так і королівської.
Актуальний стан українського гарматобудування спонукав магнатів до
відливництва лише салютної артилерії й вимагав наповнення королівських і міських арсеналів скупо декорованими, дешевими та практичними чавунними гарматами й мортирами.
Аналіз опрацьованих інвентарів підводить до кількох, взагалі-то,
не нових джерелознавчих проблем. Насамперед мається на увазі певність
цих документів як історичного джерела, оскільки самі вони здебільшого
є копіями втрачених оригіналів. Досвід показує, що під час копіювання
переписувачі припускалися безлічі помилок, перекручень і пропусків,
часто несвідомо спотворюючи текст. Цю археографічну реалію доволі
показово ілюструють написи на гарматах Олицького замку з інвентарів
1761 і 1767 років, зіставлення яких ми обов’язково зробимо.
Іншою важливою проблемою в ракурсі обраної нами теми дослідження є істотні відмінності інтерпретації деяких реалій, які можуть у
джерелах взаємозаперечуватися (калібри стволів, типологія гармат, назви
елементів оздоблення). Ми вже не згадуємо про джерельну достовірність
самих списків, яку перевірити іноді доволі важко. Тому такі особливості
інвентарів доводиться враховувати під час використання їх як історичних джерел.
У давнину європейські архіваріуси стверджували: «Quod non est in
actis, non est in mundo» [Чого немає у документах, того немає на світі].
Тепер ніхто не вважає, що у рукописних джерелах відображено все, а
отже, у певних моментах нам доводиться покладатися на інтуїцію та аналогії. Звісно, не слід вдаватися до іншої крайності, гадаючи, що документи нездатні «розповісти» нічого цікавого.
Хоч відповідних джерельних матеріалів збереглося не так уже й багато, фонд уцілілих відомостей описового характеру далеко не вичерпаний, окремі очевидні можливості його поповнення залишаються
невикористаними, й час від часу до наукового обігу потрапляють нові інвентарні описи українських замків. Ми свідомі того, що зібраний нами
джерельний матеріал, можливо, є недостатнім для обширних узагаль13
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нень. Однак ми будемо раді, якщо наша розвідка допоможе майбутнім
дослідникам в їх глибших пошуках, яким немає меж.
Вивчення художнього гарматного відливництва Правобережної України ніколи не набувало систематичного характеру, проте історіографічні традиції, пов’язані з монументальними воєнними пам’ятками,
сягають ХІХ – першої третини ХХ століття. Праці Зб. Бохенського,
М. Соколовського, В. Лозинського, К. Гурського, А. Чоловського (91, 92,
100–103, 112, 123–126, 153) знаходяться біля витоків історіографії, в якій
результати опрацювання джерел поєднано з обмеженим колом залучених до вивчення артилерійських зразків. Основні її положення були прийняті більшістю пізніших дослідників і, як видно з наявної літератури,
вони й досі не переглядалися. Розпочато пошук (переважно серед російських музейних збірок) і каталогізацію збережених примірників орнаментованої артилерії. Наприклад, під редакцією Ф. Пулавського був
виданий опис гармат Речі Посполитої, які потрапили до Росії. Слід визнати, що описи й виміри гарматних стволів часто подані неточно (141).
Окрему групу історіографічного матеріалу становлять праці К. Бадецького (85–88). Його науковий доробок важливий тим, що відповіді на питання про походження та датування художньої артилерії Львова
дослідник шукав в міському актовому матеріалі.
На тлі розгортання публікацій архівних джерел, реставрації пам’яток
та археологічних досліджень вивчення орнаментованої артилерії Речі
Посполитої набуло наукового характеру. Зразком такого підходу стали роботи польських дослідників К. Гєрдзеєвського, М. Гродзіцької, С. Скринського (110, 114, 148, 149). Окрему історіографічну сторінку становлять
праці Т. М. Новака, які опосередковано, через загальну історію артилерії
Речі Посполитої, торкаються розвитку артилерії на українських землях
(138, 139, 140). До них тематично долучаються монографії Ж. ВальтерЯнке (156), М. Генбаровича (137), Л. Харевічової (95, 96).
Література з історії художньої артилерії належала здебільшого польським авторам, в українській науці тема й дотепер належить до мало популярних і маргінальних. Загалом, з другої половини ХХ століття
вітчизняна історіографія висвітлювала українське людвисарство лише
побіжно, переважно у виданнях, присвячених народним промислам,
пов’язаним з металообробкою. Література про орнаментовані гармати
українського походження обмежується нерідко повторюваними загальними відомостями в краєзнавчих і науково-популярних публікаціях, наприклад, В. Палієнка (71, 72, 73).
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Орнаментована артилерія на Правобережній Україні (XV–XVIII ст.)

Над вивченням художнього гарматного литва попрацювали В. Сидоренко, П. Жолтовський (45–47, 76–79). Чи не єдиною у вітчизняній історіографії грунтовною, проте на загал теж достатньо скромною,
присвяченою західноукраїнському художньому відливництву працею, є
монографія П. Жолтовського «Художнє лиття на Україні». Серед іншого
монументального бронзового литва автор роботи аналізує найбільш відомі гарматні орнаментовані зразки XV–XVIII століть. З останніх наукових та історіографічних розробок теми є роботи польського
дослідника Є. Т. Петруся (142–144), який зосередив свою увагу на історичній колекції гармат Несвізького замку та львівському художньому
людвисарстві.
До методологічної основи нашого дослідження ми намагалися долучити принципи історизму та об’єктивності, регіональний підхід, визначений низкою специфічних рис, що дають змогу розглядати
український гарматний декор як різновид мистецької традиції Центрально-Східної Європи. Аналіз і синтез – взаємозумовлені логічні методи наукового дослідження – ми також не забували якнайповніше
використовувати під час роботи. Власне, сам предмет нашого дослідження – декор* гарматних стволів – з’явився завдяки синтезу різних
видів мистецтва, пов’язаних талантом майстрів в органічну цілість. Завдяки гармонійному поєднанню окремих компонентів на засадах ідейнохудожнього задуму, композиційного узгодження стилів, пропорцій,
ритмів тощо у XV столітті зародилося нове художнє явище.
Періодизація всередині хронологічних рамок нашого дослідження
доволі умовна і є лише історіографічним інструментом, методом, який
ми застосовуємо для впорядкування та осмислення матеріалу. Досить
плинними у часі є також межі географічного регіону, представленого в
роботі. Для простоти ми користуємося такими термінами, як «Правобережна Україна», «Правобережжя» чи «західноукраїнські землі», але розуміти їх слід, швидше, у сенсі адміністративно-культурному. Маються
на увазі українські території, що перебували в складі Речі Посполитої й
зазнавали прямого чи опосередкованого впливу центральноєвропейської
ливарницької традиції. Скажімо, ми не торкаємось у роботі історії козацької чи турецької артилерії, хоча їх географічно також можна віднести
до Правобережної України.
Під терміном «декор» ми маємо на увазі загальне убранство гарматного
ствола, сукупність усіх його художніх деталей.
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Багато часу було проведено у відрядженнях до вітчизняних і зарубіжних музеїв з метою виявлення, опису та вивчення збережених зразків
орнаментованої артилерії XV–XVIII століть. Тому хотілося б висловити
подяку керівництву музеїв за розуміння й дозволи, а працівникам фондів
за терпіння, поки ми копирсались у музейних колекціях:
Білогірський краєзнавчий музей;
Вінницький краєзнавчий музей;
Воєнно-історичний музей артилерії, інженерних військ і військ
зв’язку (Санкт-Петербург);
Державний історико-культурний заповідник у м. Дубно;
Державний історико-меморіальний заповідник «Поле Берестецької
битви»;
Державний музей-заповідник «Олеський замок»;
Дніпропетровський історичний музей ім. Д. Яворницького;
Львівський історичний музей (музей «Арсенал»);
Переяслав-Хмельницький історико-краєзнавчий музей;
Рівненський краєзнавчий музей;
Тульчинський краєзнавчий музей;
Феодосійський краєзнавчий музей;
Харківський історичний музей;
Чернігівський історичний музей ім. В. В. Тарновського;
Armemuseum (Музей Армії, Стокгольм);
Askeri Müze ve Kültür Sitesi (Воєнний музей, Стамбул);
Deniz Müzesi (Воєнно-морський музей, Стамбул);
Musée de l’armée (Музей Армії, Париж);
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (Музей Війська Польського,
Варшава);
Muzeum «Zamek Królewski na Wawelu» (Музей «Королівський
замок Вавель», Краків).
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Розділ 1.
XV–XVI століття
1.1. «Готична» львівська артилерія
важається, що перші документальні згадки про використання вогнепальної артилерії на землях Польського королівства, до складу якого входили західноукраїнські землі,
сягають 1383 року. За часів правління Владислава Ягайла
у Львові нарешті з’являється й людвисар-фахівець (fusor),
який стає міським слугою, ремісником за контрактом. Місто оплачує його
послуги на рівні з найманими брукарем, рурмістром, зегармістром, а в
бухгалтерських книгах він фігурує як «pixidarius, magister pixidum».
Відомо, що 1394 року під наглядом королівського пушкаря Зброжка
(Zbrozka) до Львова прибув невеликий артилерійський обоз зі снарядами
та порохом (88, 24). Усе наступне десятиліття львівський гарматний парк
17
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підтримувався напряму з Кракова, оскільки у Львові не було достатньо
порохівників, та й своя школа артилеристів ще не встигла сформуватися.
Щодо Зброжка, то це був той самий гарматник, який, згідно із записом у
реєстрі видатків королівського двору 1393 року, виготовляв боєприпаси
для артилерії Київського замку (145, 340). За свідченням орденських розвідників, артилерійську обслугу, гармати та боєприпаси Великому князю
Литовському Вітовту постачали переважно поляки. На початку 1397 року
комтур Дюнабурзький повідомляв своєму начальникові магістру Інфляндському про відправлення Вітовтом великої кількості облогових мортир до Києва (147, 310). Ймовірно, частину гармат разом з пушкарями
тоді було залишено в Київському замку. Якась артилерія могла зміцнити
оборонний потенціал Києва й під час великокнязівського походу 1399
року на Ворсклу.
Ці поодинокі відомості стосуються артилерії середніх і великих калібрів, а щодо вогнепальної зброї як технологічної новинки, то, очевидно,
появу її на українських землях, зокрема у Львові, потрібно віднести до
більш раннього періоду. Звичайно, ми не можемо перевірити свідчення
львівського історика XVII століття Бартоломея Зіморовича стосовно озброєння міського гарнізону в 1340-х роках «лише у той час винайденою
ручною зброєю нового зразка» (48, 65). Ми не уявляємо також, з яких
втрачених документальних джерел він отримав такі цікаві відомості, але
Зіморович появу ручної вогнепальної зброї у Львові пов’язував безпосередньо з гарнізонними солдатами німецького походження. Цей факт заслуговує на увагу, оскільки вже наприкінці 1330-х років Тевтонські
рицарі, освоївшись на прусських землях, установлюють гармати малих
калібрів на мурах своїх domus conventualis. 1337 роком датується й згадка
про наявність в арсеналі Ордену трьох великих пищалей. Заможні німецькі купці, яким дозволялося подорожувати Прибалтикою озброєними,
надавали перевагу арбалетам і малокаліберній артилерії, прицільній
зброї, наявність якої в обозі примушувала потенційних грабіжників триматися на безпечній відстані. Своєю чергою, європейські торгівці постачали гармати в замки Тевтонського ордену, передусім у Марієнбург,
що з 1351 року вважався за Schützenfest торгових людей і навколишніх
орденських земель. Та й сам Орден був достатньо фінансово спроможний, щоб налагодити виробництво вогнепальної зброї й торгувати нею із
сусідами (29, 160).
Усі наведені й документально підтверджені факти дають підставу
вважати озброєння львівського гарнізону 1340-х років легкою вогне18
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пальною зброєю справою доволі простою й цілком реальною. Однак, як
би там не було, Львів сприйняв модну новинку з ентузіазмом і на початок XV століття керівники львівських цехів уже могли пишатися дюжиною своїх бронзових і залізних гармат, а також порохом і свинцевими
ядрами до них.
У львівських документальних джерелах згадується про перших міських людвисарів, якими були краків’янин Laurencius Kuawczil (1406 р.)
та Petrus Scheffelar (1412 р.), однак не збереглося відомостей про їхні художні доробки в гарматному литві. Можливо, ще один львівський гарматник початку XV століття Lorencz (Laurencius) Hellenbazem мав
безпосереднє відношення до лиття гармат, оскільки міські книги фіксують систематичні видатки на матеріали (мідь, деревина) для гарматного виробництва (88, 29). Якщо цей майстер моделював стволи, то як
міський слуга мав відтворювати на них міський герб. Інший гарматник на
ім’я Stefan Sporer не виготовляв гармат, але мав постійну роботу, обслуговуючи наявну міську артилерію. Отже, на той час гарматний парк
Львова був доволі вагомим й обслуговував його з 1419 до 1424 року
згадуваний Спорер, після якого місто винайняло людвисаря Валентія (1426 р.). Для зберігання та ремонту вогнепальної зброї в 1430 році на
вул. Підвальній біля захисного муру було споруджено невелику міську
зброярню (64, 106).
Однак наступна майже сорокарічна джерельна цезура не дає нам
змоги оцінити ні наповненість арсеналу львівської артилерії, ні її художній рівень, хоча саме в цей час на континенті відбувалися позитивні
макроекономічні зміни, які мали вплинути й на розвиток гарматобудування. Приблизно із середини XV століття в Європі почалося нове економічне зростання, спалахи чуми ставали поодиноким явищем,
примножувалося населення, усередині міських мурів зявлялися нові будівлі. Міста доволі швидко «переступили» свої середньовічні межі, а пожвавлення торгівлі збільшило багатство купців (57, 20). Львів зростав
разом з Європою й саме міська торгівля надавала йому фінансові ресурси
для технологічних нововведень, серед яких була й артилерія.
У 1466 році новий людвисар «Georgius, pixidarius qui venit de Turcia
feria ante Michaelis», який прибув зі сходу, відлив тарасницю, про що є
запис у міських книгах (88, 38). Східна школа гарматного литва мала залишити по собі якийсь слід, оскільки в Османській державі, що швидко
зміцнювалася, декорування гарматних стволів перебувало на доволі високому рівні.
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По двох роках, у 1468 році, у Львові з’явилася потужна група людвисарів, яку, на думку багатьох дослідників, привіз із собою з Кракова
король Казимир Ягеллончик. Б. Зіморович називає їх «артилеристамивтікачами», яким городяни влаштували практичний іспит й обрали кількох з них «за потрапляння у призначену ціль безпомилково». Королю ж
залишалося тільки затвердити міських обранців на пушкарській службі.
Серед них вирізнявся «Валентин, тямущий ливарник», якого було призначено керівником нової міської людвисарні (48, 85), що підтверджує
запис у міській рахункові книзі “Percepta et exposita civitatis 1460–1518”
(88, 137) (ілюстрація №1). 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 львівських людвисарів. Щодо статусу «втікачів»,
то, беручи до уваги тогочасні зовнішні відносини королівства, утікати
людвисарі могли тільки з нещодавно розгромленого, але нескореного остаточно Тевтонського Ордену*. З того часу львівські людвисарі, підсилені досвідом прусських гарматників, разом з відливниками Кракова
стали так званими «контролерами» якості інших профільних цехів і користувалися авторитетом у людвисарів усієї Речі Посполитої (58, 90).
Через два роки після складення 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. Crossen an der Oder) мав титул “pixidarius novus” (110, 101).
* З ослабленням Тевтонського ордену після Грюнвальдської битви 1410 року
і невдалих війн з Польщею (1414 і 1422 роки) та Чехією (1431–1433 роки), загострились відносини між членами Ордену й світськими феодалами. У 1440 році
був створений так званий Прусський союз – організація світських рицарів та городян, котрий під час повстання 1454 року проголосив усі прусські землі під протекцією польського короля Казимира IV. Розпочалася марудна тридцятирічна війна
Ордена з Польщею (Литва заявила про нейтралітет). Незважаючи на завзятий опір,
Ордену не допомогла загально відома «furor teutonicus» [тевтонська лютість], він
був переможений і відмовився від Східного Помор’я з Данцигом, Кульмської землі,
Марієнбурга, Елбінга та Вармії на користь Польщі. Мирна угода між Казимиром
IV і гросмейстером Людвигом фон Ерліхсхаузеном була підписана 19 жовтня 1466
року в Торні (Торуні), але тільки 1470 року новий гросмейстер Генріх фон Ріхтенберг визнав себе васалом польського короля. Саме на період між Торунською
угодою та капітуляцією Ордену в 1470 році й припадає «втеча» прусських людвисарів до табору переможців і наступна поява їх у Львові.
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Ці два фахівці розгорнули доволі активну діяльність у сфері гарматного виробництва, яке набирало обертів, ураховуючи постійні тривожні звістки про переможне й нестримне просування турецьких армій
у напрямку Східної Європи. Хроніст Б.Зіморович писав у своїй праці
«Leopolis Triplex», що війни, як блискавки: одні випрошені, інші допоміжні, а турецька завжди згубна (48, 153). Вочевидь, це розуміли вже із
середини XV століття, тому в 1480-х роках виробництво гарматних стволів у Львові, зумовлене насамперед фактором паніки перед можливою
османською агресією, переживало свій кульмінаційний момент. Крім
того, львівська влада додатково закуповувала вогнепальну зброю, наприклад у Вроцлаві. Документально зафіксовані партії з 19 гаківниць і
бомбарди 1484 року, 8 малих бронзових hantpoxij з Нюрнберга, кількох
гаківниць з Кракова тощо (88, 44–45). Гармати з «готичним» орнаментуванням, що надходили з-за кордону, також могли слугувати художніми
зразками для наслідування місцевими людвисарями впродовж наступних десятиліть.
Власне, з кінця 1480-х років, коли минув перший страх перед турецькою навалою, гарматне виробництво у Львові отримало стабільну
основу, але про якусь місцеву стилістику щодо декорування гарматних
стволів ще не йшлося. Людвисарі експерементували з недосконалими
технологіями (у 1488 році виготовлена нова гармата – шротівниця), але
не з художніми стилями та декоративними елементами. Інвентарі українських замків кінця XV століття вирізняють гарматні стволи лише за
тактико-технічними параметрами, однак не згадують (за винятком
Львова) особливості орнаментики (38, 39).
З обмеженого набору елементів оздоблення львівські людвисарі користовувалися, скажімо, епіграматичними написами. 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 MILLESIMO QUADRI NGENARIO NONAGESIMO
PRIMO”, а також подвійну релігійну сентенцію “O REX GLORIE VENI
IM PACE – JESUS NASARENUS REX JUDEORUM” [O, славний царю,
прийди у мирі – Ісус Назарянин, Цар іудейський] (88, 50). На думку дослідника К. Бадецького, у XV столітті саме художні роботи ливарника
В. Фальтена досягли найвищого художнього рівня. Допомагали йому в
роботі конвісарі, чиї професійні навички залучалися на етапі моделювання декору артилерійських стволів. Щодо згаданого вище дзвона, то
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Розділ 4.
Узагальнення
4.1. Фаховий рівень та умови праці людвисарівгарматників

и дуже мало знаємо про людвисарів-гарматників, які працювали на українських землях, і починаємо про них згадувати лише з приводу того чи іншого художньо
виконаного відливу, який пробуджує в нас цікавість та естетичне замилування. Однак твори монументального відливництва, що належать до часів, коли мистецтво тільки-но почало
відділятися від ремесла, зазвичай варті того, щоб звернути увагу на особу
їх творця.
Тривожна атмосфера початку XVI століття не надто сприяла
розвитку художніх смаків суспільства і, відповідно, активізації орнаментальних розробок нечисленних людвисарів. Лише кількома десятиліттями пізніше, коли був запущений маховик системи українських
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латифундій, яка передбачала вивільнення великих «зайвих» коштів та
появу серед шляхти магнатської верстви, замовники починають більш
прискіпливо та уважно ставитися до декоративного оздоблення своїх артилерійських парків.
Бум відливництва оздобленої артилерії, вочевидь, мав розпочатись
з 1580-х років, з робіт М. Герля та Д. Кроля, і продовжувався наступні
вісім десятиліть. Саме щодо цього відтинку часу ми маємо більшість документальних свідчень існування художніх гарматних відливів, з яких
дотепер збереглася лише мізерна кількість. На той же період припадає
поява львівських архітектурно-різьбярських шедеврів оздоблення: на Волоській церкві, костьолі Бернардинів, патриціанських будинках. З’явилися «бережанські пам’ятники», пам’ятники в домініканських
катакомбах, внутрішні та зовнішні оздоби каплиці Кампіанів і Боїмів, не
кажучи вже про десятки вівтарів, знищених у минулі століття (125, 116).
Тому поступ у художньому оздобленні гармат на західноукраїнських землях не був чимось не очікувано оригінальним щодо інших мистецтв.
Більшість з відомих оздоблених гармат XVI–XVIII століть на українських землях відлиті іноземними фахівцями, що також не було чимось
винятковим, оскільки подібне явище відоме багатьом європейським країнам. Італійські та угорські гарматники вчили відливати стволи турецьких майстрів, османські влади запрошували на роботу французів,
австрійських людвисарів наймали англійці, англійців ангажували французи, голландців і німців – росіяни й поляки, пруссаків – литовці*. Багато
людвисарів назавжди залишались у місцях свого найму, певною мірою
асимілювалися й незабаром уже було незрозуміло, хто з них чужоземець,
а хто ні. Про національне походження свідчили лише прізвища. Такого
міграційного колооберту не уникла й історія українського гарматного відливництва, пропонуючи нам родини Герлів і Франке як приклад ремісничої мобільності та безболісного вживляння в чуже суспільство.
* Португальські королі імпортували фламандських та німецьких пушкарів і
ливарників. Більшість канонірів на борту португальських кораблів у XV–XVII століттях були фламандцями або німцями. Іспанська влада вважала нормальним, за
потреби, запрошувати до себе фламандських, німецьких чи італійських ливарників. У 1547 році Філіп ІІ доручив своєму послу у Німеччині знайти у Нюрнберзі
людвисарів й відправити їх до Іспанії. У головному центрі англійської металургії – в лісі Ешдаун (Суссекс) більшість ливарників були французами за походженням, що свідчить про зацікавленість Англії у XVI столітті імпортувати технічний
персонал і «ноу-хау» з континенту (95, 25, 27, 32).
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Здається, ми можемо говорити лише про вплив певних європейських традицій гарматного декору, які позначалися на українських гарматних зразках посередництвом заангажованих до роботи центральнота західноєвропейських (переважно німецьких) майстрів. Але й тут не
все так однозначно. Важливою рисою європейської цивілізації було те,
що вона мала безліч центрів у соціальному, географічному та культурному сенсах. Культури церковна та світська, міська та аристократична,
народна та культура «високолобих» – усі вони існували як незалежні традиції, які пересікалися й стимулювали одна одну завдяки своїй взаємодії
(57, 227). Тому, аналізуючи оздоблення гарматних стволів, слід зважати
на цей культурний європейський «різнобій».
Німецькі людвисарі, незважаючи на різноманітність сфер ремісничої активності, мали одну спільну рису – більш високий фаховий рівень,
порівняно з нечисленними місцевими гарматниками*. Однак у гарматному литві не йшлося лише про «німецьку монополію», адже у різні часи
в Україні орнаментовані стволи відливали поляки, чехи, австрійці, шведи,
англійці, італійці та французи. Місцевим майстрам віддавали «на відкуп» виробництво малокаліберної залізної артилерії (гаківниць, шротовниць чи шмигівниць), але коли йшлося про художнє оздоблення
стволів, орнамент і символізм, мистецькі таланти (почасти лише декларовані) і досвід іноземних людвисарів висувалися на передній план.
Аналізуючи доробок того чи іншого іноземного майстра в «український період», було б цікаво прослідкувати його професійну діяльність
на своїй батьківщині, щоб уникнути певної оціночної диспропорції й
максимально запобігти хибним судженням. Хоча ми свідомі того, що перепоною для такого масштабного зіставлення буде недоступність іноземних джерел. Класичним прикладом є особа Бернардо Морандо –
відомого в Речі Посполитій архітектора, соратника канцлера Яна Замойського, співавтора фортеці Замостя (città ideale), перлини архітектури та
* Теоретики й оглядачі артилерійської справи XVI століття не сумнівалися,
что фламандське та німецьке гарматне литво є найкращим, з різних причин. Наприклад, за свідченням іспанського воєнного теоретика Л. Коладо, німці – люди
флегматичні, тому виготовляють речі більш акуратно й терпляче, ніж італійці чи
іспанці, які мають холеричний темперамент. Німці, отримуючи мідь та олово високої якості, навчилися змішувати чудову бронзу. Але головне в тому, що вони традиційно використовують дуже сухі форми, витримані на сонці роками. Наступне
місце за якістю займає венеціанське литво, де майстри намагаються строго дотримуватися тих же німецьких правил (95, 24).
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урбаністики Польщі й предмета її національних гордощів. Польські та
вітчизняні дослідження й статті в біографічних довідниках доволі докладно висвітлюють його «польське» життя, але подають непропорційно
скупі факти щодо діяльності архітектора в Італії. Відтак, для польськоукраїнської історіографії Морандо є видатною постаттю, однак з погляду італійських істориків він залишається архітектором другого ба
навіть третього ешелону, зовсім нецікавим своїми практичними доробками (158, 212).
Зрештою, це стосується більшості гарматників XVI-XVII століття,
які наважилися на «ремісничу еміграцію» в українські землі. А отже, не
слід тішити себе думкою про те, що людвисарі, які прибували в Україну,
належали до найкращих чи принаймні талановитих у своєму фаховому
середовищі. Навпаки, оцінюючи зразки та описи гарматних зразків, схиляємося до думки, що належали вони до майстрів пересічних, були
людьми поверхових знань і невеликого творчого потенціалу. Таких талантів, як Л. Віхтендаль, Г. Мольтцфельт чи О. Балднер було обмаль, та
й ті затримувалися переважно у Гданську чи Кракові. Повторюємо, що до
подібних висновків ми доходимо, оглядаючи лише вцілілі зразки, які відрізняються скромністю орнаментування та «наївністю» декоративних рішень, що властиво передусім самоукам. Не можемо в окремих випадках
не помітити недостатність суто фахової компетенції людвисарів і брак
допоміжних технічних ресурсів.
Отже, вихваляння, які часом чуються з вуст «суперсвідомих» національних учених, є великим перебільшенням, що, однак, не заважає
визнати певну художню вартість цих гарматних стволів і вважати їх за
показові зразки українського гарматного відливництва. Гадаємо, діяльність майстрів-іноземців на українській землі, мистецькі твори, які вони
залишили, слід уважати доробком і власністю нашої вітчизняної культури, оскільки їхні вміння були затребувані тогочасним українським суспільством і перебували під прямим впливом його естетичних смаків і
потреб.
Відомо, що найбільше заробляє той, хто знаходиться в «центрі»:
економічному, політичному чи культурному. Але не всім вистачало місця
в «центрі», де перехрещувалися фінансові потоки й буйно розвивалася
творчість, тому людвисарі-гарматники чи архітектори ставали економічними мігрантами, які пересувалися світом у пошуках можливостей.
Зрештою, кожен з них знаходив собі місце in partibus infidelium, яке відповідало його таланту, здібностям і рівню технічного й художнього мис172
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лення. У такому «теплому» місці, як українські воєводства, майстер залишався надовго або назавжди, одружувався, мав дітей і асимілювався з
місцевим, вигідним для своєї творчості й вдячним середовищем, яке незабаром перетворювало його на львів’янина, кам’янчанина чи повноправного обивателя Брацлава або Острога. Одним словом, почувався
комфортно. Крім того, приїзд закордонних майстрів в Україну також відповідав ренесансній традиції, згідно з якою вважалося, що подорож є
найкращим способом навчання й розвитку. «Tentanda omnia», треба
всього звідати, – думав невгамовний людвисар і вирушав у дорогу.
Наймані гарматники завжди застосовували однотипну стратегію й
стандартний життєвий сценарій, які намагалися реалізувати в Речі Посполитій, тому дуже швидко склався певний тим німця-людвисаря, який
прибув у далекі землі з метою заробітчанства та кар’єрного росту. Утворилася навіть певна суспільна група німецьких гарматників, до якої українське, зокрема космополітичне львівське суспільство, ставилося
доволі прихильно. Львів як місто мультикультурне, здатне до різноманітних проявів творчості, до створення нових естетичних форм у всьому,
зокрема й у художньому гарматному литві, був вельми толерантним до
«прибульців» різного рівня талановитості*.
Монархи, магнати й міста будували нові людвисарські майстерні,
приймали талановитих людвисарів-утікачів із сусідніх країн, видавали
майстрам безвідсоткові кредити на розвиток справи, проводили сприятливу торговельну політику щодо виробів своїх майстрів, нарешті, утримували їх високими ставками та пільгами. А далі працедавці, за
відсутністю заперечень, автоматично подовжували дію угоди на новий
термін, що в юридичній практиці було відоме як «tacita locatio» [мовчазний найм]. Умови праці винайнятих людвисарів у різних містах та в різні
часи були більш-менш подібними й підпорядковувались єдино вірній
щодо цього елітного прошарку майстрів політиці – протекціонізму.
Львівський уряд, скажімо, без вагань став на бік К. Франке, варто було
* На незвичайній історичній долі Львова наголошував у своєму творі «Leopolis Triplex» (Потрійний Львів) Бартоломей Зіморович, коли писав: «Три Львова
в одному я відкриваю» (48, 47). Історія Львова, на його думку, поділяється на такі
періоди: руський (XIII–XIV ст.), німецький (до половини XVI ст., коли відчутним
був вплив німецьких купецьких родів) і польський, коли представники різних національностей створили в своєму місті унікальний конгломерат міської громади,
осередок європейської культури з домішками місцевих забарвлень і східного
колориту.
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тому лише натякнути на ураження своїх фінансових інтересів з боку заїзного торгівця бронзовим литвом. При цьому урядовці не припиняли
повторювати, що чудові гарматні вироби Каспара прикрашають місто.
Володіння такою кваліфікацією надавало й солідні соціальні переваги. Львівський історик М. Капраль уважає, що людвисарі-гарматники
знаходилися серед домінуючої верстви людей у політичному та економічному житті середмістя Львова, оскільки були дуже щільно пов’язані
з торгівлею. Лише небагато майстрів жило з капіталу свого мистецького
таланту, а торгівля порохом і вогнепальною зброєю, гарматами зокрема,
була аж надто привабливою та прибутковою справою. Крім фінансових
пільг, які мали відливники, вони часто займали виборні міські посади. А
людвисарі з німецьких земель узагалі, так би мовити, «потрапили у
фавор» до львівської влади, де всім заправляли місцеві патриції німецького походження. Схоже, це було явище того ж порядку, що й протекціонізм голландським ремісникам з боку царя Петра І наприкінці
XVII століття.
«Навала» німецьких людвисарів у польські та українські землі носила також характер «експорту технології», дозвіл на який ще треба було
отримати від місцевих влад. Скажімо, нюрнберзький майстер О. Балднер 1557 року відлив кілька фальконетів на замовлення короля Сигізмунда Августа, але монарху довелося зачекати, поки міська рада
дозволила вивезти ці гармати до Польщі. Адміністративних перепон у
процесі поширення спеціальних, у певному сенсі стратегічних знань з
гарматного відливництва завжди було достатньо, хоча шпигуни, вербувальники та інтенданти зазвичай знаходили шпаринки в законодавстві
та обхідні шляхи на кордонах. Особливо жорстко заборони починали
діяти в часи воєнних протистоянь і «холодної війни»*.
* Намагання тимчасово монополізувати ті чи інші технологічні гарматні новинки було притаманне урядам багатьох країн. Наприклад, щоб омежити вивіз високоякісних чавунних артилерійських стволів з Англії, у 1567 році королева
Єлизавета І дарувала Ральфу Хогге монополію на експорт гармат. Але вже у
1573 році контрабандисти забезпечували англійським воєнним литвом усю Північну Європу, не виключаючи Швецію і Річ Посполиту. Англійські гармати були,
за словами міністра Уолтера Релея, «коштовним діамантом» і політики не могли
зрозуміти, чому цей діамант англійці повинні віддавати до рук потенційних ворогів. У результаті 1574 року королева видала указ, згідно з яким число відлитих в
Англії гармат повинно було дорівнювати кількості стволів, необхідних для забезпечення воєнних потреб королівства. Згодом ліцензії на експорт гармат потроху
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Можливо, у Німеччині, роздробленій на економічно слабкі регіони,
еміграція майстрів сприймалася доволі спокійно, а у випадку з від’їздом
фахівців, які перенаситили місцевий ринок праці, – навіть із заохоченням, оскільки це певною мірою знімало суспільне напруження. У такій
ситуації начебто невигідний «експорт технології» відходив на другий
план (158, 212). Водночас документи мовчать про технологічні новинки
та виробниче експериментування серед прибуваючих до Львова людвисарів. Ймовірно, така інформація переходила до розряду секретної, а
може, головний заробіток людвисаря-гарматника все ж перебував у сфері
міських і приватних презентативних стволів. Ще «цікавішими» в прибутковому сенсі були серії невеликих гармат середнього рівня оздоблення, замовлених щедрими українськими магнатами на кшталт
К. Конєцпольського.
Упродовж кількох поколінь німецькі майстри відігравали роль інноваційного фактора в гарматному литві на українських землях. Німеччина, ослаблена релігійними чварами й тридцятирічною війною, рік за
роком продовжувала відправляти за кордон «зайвих» майстрів. Цей безперервний потік почав «висихати» лише із середини XVII століття, не
тільки щодо українських, а й польських земель, де естафету в німецьких
майстрів перейняли людвисарі з Гданська. Політична катастрофа в Речі
Посполитій і як результат – зубожіння польсько-української потенційної
«клієнтури», призвели до погіршення кон’юнктури щодо німецьких гарматників. Козацький артилерійський парк складався переважно з трофейних гармат і спеціально не поновлювався стволами середнього та
великого калібрів, а тим паче – художніми зразками. Відтоді Правобережна Україна зазнала певного технологічного та мистецького застою у
сфері монументального литва. Традиція ж місцевого художнього гарматного відливництва, як це не парадоксально, так і не сформувалася.
Інтенсивний двохсотрічний «діалог» з європейськими землями, активне «заробітчанство» німецьких гарматників надавало Речі Посполитій та її українським воєводствам чудову нагоду для модернізації свого
артилерійського парку, адаптації новітніх гарматних зразків і створення
місцевих осередків гарматобудування, незалежних від ангажованих
видавались. Найлегше було отримати дозвіл на торгівлю з дружніми протестантськими країнами. Вочевидь, подібні заборонні заходи були дієвими й потрібними,
але не надто, оскільки важко уявити, що потенційні покупці не могли знайти рівноцінної заміни забороненим до продажу гарматам на обширному європейському
ринку воєнного литва.
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іноземців. Однак українське суспільство, у якому вкоренилася давня
звичка втрачати свої найкращі шанси, злегковажило цінним подарунком,
який потрапив до його рук*. І навіть така корисна «державна» тема, як за* За подібним «безперспективним» сценарієм розвивалось гарматне виробництво ще в кількох європейських країнах у різні часи. Португальське золото, слонова кістка й чорний перець із Західної Африки, а також спеції з Далекого Сходу
легко обмінювалися в Антверпені на ливарників та гармати. Імпорт усіх видів
озброєння не обкладався митом і Португалія залишалась залежною як від іноземної артилерії, так і від іноземних гарматників. Королівська людвисарня завжди
мала низькі об’єми виробництва через нестачу кваліфікованих майстрів. У 1616
році Conselho de Guerra вказала на те, що в Ліссабоні «три королівських і два приватних ливарницьких цеха, але людвисарі не вміють працювати». Ненадійність
такої ситуації стала очевидною у другій половині XVI століття, коли важка й тривала криза значно скоротила виробництво країн Бенілюкса. Протягом XVII–XVIII
століть Португалія відчувала хронічну нестачу артилерії, що ставило під загрозу
і країну, і її заморські колонії.
На думку К.Чіполли, ситуація в Іспанії була схожою, але набагато складнішою. Коли країна почала брати участь у великій європейській політиці, її власні
можливості гарматного виробництва були мізерними. Корона здійснила певні
кроки, щоб виправити ситуацію, побудувавши кілька арсеналів (Медіна-дельКампо, Малага, Барселона), але головною залишалась проблема кваліфікованих
кадрів. Іспанська влада так ніколи й не змогла вирішити це питання. Її дії стосовно
артилерійського виробництва завжди залишалися на рівні випадкових і недалекоглядних заходів. Імперія Карла V зібрала у своїх кордонах більшість європейських регіонів, що мали найзначніший потенціал гарматного відливництва. Іспанці
вважали нормальним за потреби розміщувати артилерійські замовлення на відомих виробництвах Фландрії, Італії чи Німеччини, або вербувати до себе гарматників з цих країн. Запрошення людвисарів набували перманентного характеру і
могли би вирішити іспанську проблему з нестачею фахівців. Але, після задовільнення нагальної потреби іноземні майстри відправлялися додому, а місцеві робітники, які тільки но починали розуміти виробничі тонкощі, залишалися без роботи
й платні. Звичайно, такі рішення приймалися згідно з економічними реаліями
сьогоднішного дня, але були абсолютно невірними з огляду на далеку перспективу
(95, 27).
Після бурхливих подій, хвилювань та війн другої половини XVI – початку
XVII століть, коли багато людвисарів-гарматників емігрували з Франції у пошуках безпечніших та прибутковіших місць, гарматне виробництво дійшло краху і
країна почала залежати від імпортованої зброї. Навіть енергійному герцогу-кардиналу Рішельє не вдалося відродити гарматобудування. Маленькі поодинокі
печі з низькою продуктивністю стали типовими для французької металургії.
Гостро відчувалася нестача капітала. Звичайно, існували приватні інвестори, але
дворяни і церква не були зацікавлені у розвитку гарматної промисловості й не по-
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снування в Україні школи артилеристів, запропонована Андре дель’Аквою, була успішно провалена об’єднаними зусиллями шляхти, нездатної
до будь-яких перспективних капіталовкладень.
Економічна ситуація в Речі Посполитій (у крайньому разі – серед
найвпливовішого та найбагатшого прошарку суспільства) наприкінці
XVI – на початку XVII століть давала змогу винаймати закордонних
майстрів бажаної кваліфікації, які могли б повністю задовольнити вимоги клієнтів у галузі художнього гарматного литва. Шляхта й польськоукраїнська магнатерія, керуючись імперативом «crede experto» [довіряй
досвідченому], завжди охоче користувалася послугами німецьких людвисарів, вбачаючи в цьому ознаки моди, сучасності, й розцінювала володіння ними та високохудожніми плодами їхньої праці як додатковим
елементом престижу. Тому старопольські письменники та публіцисти
звично називали свій край «aurifodina advenarum» [копальня золота для
прибульців]. Так чи так зацікавлені в появі нових високопрофесійних
кадрів людвисарів, винаймачі (Радзивілли, Острозькі, Любомирські)
змогли їх адаптувати до своїх короткотермінових потреб, але були не
схильні інвестувати кошти в розвиток масштабного місцевого гарматного виробництва. Місцеві ж пушкарі не піднімалися вище планки «обслуги» гармат у замкових арсеналах.
Отже, німецькі майстри були насамперед простими виконавцями
замовлень у такій спеціальній виробничій сфері, як гарматне литво,
але так і не стали вчителями: самі не мали таких амбіцій і створені
ними художні зразки не знайшли гідних наслідувачів серед місцевих
майстрів близьких професій. Нові й нові хвилі ремісничої німецької
еміграції переносили на польсько-український грунт художні зразки
разом з «кадрами», готовими їх на місці копіювати та розпродувати.
Іноді складається враження, що європейські гарматники привозили із
спішали вкладати кошти. Французькі приватні підприємства відрізнялися великою інертністю. Схильність влади купувати гармати за кордоном не спонукала до
зміни такого стану речей. З іншого боку, оскільки місцеве виробництво не задовольняло попит, уряд був змушений звертатися до іноземних постачальників.
Нічого не вдалося змінити й впертому реформатору, державному міністру Ж.-Б.
Кольберу наприкінці XVII століття. Аристократія й слухати не бажала про технічний прогрес і досягнення науки. Ситуація продовжувала погіршуватись до
1730 року, і тільки у другій половині XVIII століття Франція спромоглася змінити хід речей і побудувати свою промисловість, що виробляла артилерійське
озброєння (95, 57–60).
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собою в Україну ідентичні друковані збірники орнаментальних
елементів і зразків символіки, настільки схожі декоративні мотиви на
гарматних відливах розрізнених у часі та просторі (наприклад, гармата
Й. Еркленса 1621 року та гармата Е. Фляйкера 1634 року лиття).
Людвисарі, маючи усталені орнаментальні шаблони, замкнули
технологічний і мистецький процес на собі, час від часу залучаючи на
допомогу місцевих сницарів і золотарів. Замовникам залишалося лише
вчасно надавати кошти, які без особливих зусиль вони могли забезпечити завдяки тимчасовій господарській і торговельній кон’юнктурі.
Одним словом, ситуація з налагодженням місцевого гарматного
виробництва заохочувала до пасивності (158, 231), а схильність до
інновацій нейтралізовувало чуже, доволі якісне виконавство. Парадоксально, але перманентна можливість винаймання закордонних
людвисарів з готовими технічними та художніми ідеями, здатних
швидко реалізувати конкретні замовлення, діяла на суспільство заспокійливо.
Однак пошуки відповіді на питання про те, чому довготривала
німецька фахова присутність у сфері гарматного виробництва на українських землях не принесла ефекту в перспективі, з огляду на реальні фінансові можливості, не входить до плану нашої роботи.
Залишимо це на майбутнє. Для нас важлива українська специфіка
сприйняття людвисарів-емігрантів лише як фахівців своєї справи, простих виконавців уже дозрілих у місцевому суспільстві замовлень
художнього литва без докладного аналізу таємниць самого технологічного процесу.
Коли ми вживаємо термін «еміграція» щодо європейських людвисарів, ми маємо на увазі передусім еміграцію добровільну, пов’язану
з бажанням майстрів поліпшити матеріальний бік свого життя. Скажімо, розвиток шведської і російської металургії став можливим завдяки масовій еміграції «валонів», як їх називали у Швеції, або
«французів», як їх називали у Росії. Справа в тому, що у другій половині XVI століття війни, релігійна нетерпимість й погане управління
підірвали економіку країн Бенілюкса і людвисарі з південних регіонів
почали залишати свої домівки. На думку К.Чіполли, втрата цього
найтехнологічнішого «людського капітала» зробила вагомий внесок в
економічний занепад регіона. Перспектива отримати зиски на землях,
до того часу погано експлорованих з погляду гарматного литва,
штовхали гарматників до найму на службу і в українські воєводства.
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Однак політичні та релігійні причини еміграції також не були виключенням*.
Не слід також забувати про можливу причину переїзду до чужої
країни, пов’язану з особистими амбіціями майстрів. Людина, яка вважала себе митцем і не отримала достатньої (на її погляд, звісно) сатисфакції на батьківщині, починала шукати слави за кордоном, причому в
тих країнах, де була впевнена в своєму визнанні. Це мали бути землі, розташовані на маргінезі європейського технологічного та художнього поля,
що автоматично визначало більш низький рівень вимог до продукції орнаментованого гарматного литва. Емігранти свідомо чи підсвідомо розуміли, що українські воєводства підходили якнайкраще, і тут мала бути
та aurea mediocritas – золота середина, що забезпечить швидкі й стабільні
прибутки.
Однак подібні випадки були явищем поодиноким, а масовими були
переїзди майстрів другого-третього «ешелонів», котрі не змогли витримати конкуренції в пошуках роботи, якої починало бракувати в рідних
землях**. Подібна мобільність на міжнародному ринку праці XVI–XVII
століть, за словами В. Тигельського, не є чимось незвичайним. У Новий
час людський рух на європейському континенті значно пожвавішав.
Зміна місця проживання в контексті виїзду на навчання чи з диплома* Загалом, причини для від’їзду в той несамовитий час могли бути доволі
оригінальні. Ідеї Ренесансу, набираючи різних зовнішніх форм, швидко захоплювали Європу, складним чином перемішуючись з ідеями Реформації. У Німеччині, де клімат дискусій був особливо гарячим, митец не міг залишатися
остронь питань, що хвилювали будь-яку мислячу людину. Вочевидь, німецькі
колеги італійських майстрів були або більш сміливими, або більш простодушними. Так, під впливом проповідей ректора школи св. Зебальда в Нюрнбергу
троє з асистентів Альбрехта Дюрера проголосили себе атеїстами та комуністами, після чого були вигнані з рідного міста (35, 351).
** Звернемося до прикладів з історії французького гарматобудування. Після
бурхливих подій, хвилювань та війн другої половини XVI – початку XVII століть
багато людвисарів-гарматників емігрували з Франції у пошуках безпечніших та
прибутковіших країв. Згодом Тридцятилітня війна знищила виробництва у Лорейні та Шампані, а громадянська війна у часи правління Людовика XIV спровокувала нову хвилю еміграції людвисарів-гарматників і закриття людвисарень по
всій країні. Після смерті державного міністра Ж.Б. Кольбера у 1693 році тривожна
ситуація змусила багатьох зброярів з Ельзаса, Лорейна та інших регіонів знятися
з насиджених місць й переїхати до Німеччини і Швейцарії, що завдало чергового
удару французькому гарматному відливництву.
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тичною метою втратила свій винятковий характер (159, 289). Майстри
могли мандрувати в пошуках елементарних замовлень.
На той час європейські християни вже почали завзято воювати не
тільки з іновірцями, а й між собою. Україна не стала винятком, хоча постійно відчувала на собі удари саме з боку мусульманського півдня. І ця
величезна бійня, де мир, за який так щиро молилися християни, існував
лише випадково, на окремих локальних територіях у просторі та часі,
стала раєм для вільних найманців, серед яких були й гарматники. На їхнє
ж таки щастя, війни майже не впливали на тодішній економічний
розквіт, який давав можливість працедавцям сповна розплачуватися з
найманцями за послуги.
Проте не кожен міг наважитися на таку далеку подорож, ризики в
якій були набагато більшими відносно теперішніх реалій. Від «емігранта» XVI століття вимагалися відвага, сила волі й здатність протистояти всім негараздам на чужині. Крім того, майстри мали володіти хоча
б якоюсь інформацією про країну, до якої переїздили.
Коли наприкінці жовтня 1517 року в краківській друкарні Яна Галлера був закінчений друк невеликої книжки університетського професора Матвія з Мєхова, ніхто не передбачав видавничого успіху та
міжнародного резонансу цієї праці. Тим часом “Tractatus de duabus Sarmatiis, Asiana et Europiana et de contentis in eis” став своєрідною науковою
сенсацією й підштовхнув певну зацікавленість різних суспільних верств
у Римі, Амстердамі та Нюрнбергу. Німецький переклад книжки виданий
1518 року в Аугсбургу. На думку багатьох дослідників, європейську
кар’єру «Трактату про дві Сарматії» Матвія Мєховського можна окреслити терміном «небувала». Це був реальний bestseller, а Німеччина виявилася краєм, де він користувався найбільшою популярністю (159, 294).
Крім того, недовзі після видання роботи Мєховського на європейському книжковому ринку з’явилися: “De vetustatibus Polonorum” Юста
Людвіка Деція (1521 р.), “Rerum Moscoviticarum commentarii” Сигізмунда
фон Герберштейна (1549 р.), “Cоsmographia Universalis” Себастіана
Мюнстера (1554 р.), “Polonia” Мартіна Кромера (1555 р.) (159, 295). Словом, майбутнім німецьким емігрантам було що прочитати про Річ Посполиту та її українські землі.
Що зустрічали іноземні фахівці, прибувши, нарешті, в українські
землі в XVI столітті? Величезну феодальну країну з розмитими кордонами, з високим рівнем самоврядування й децентралізації, зі слабкою адміністрацією та поганими зв’язками між центром і периферією. Вона
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водночас і лякала майстрів, і приваблювала їх можливістю швидкого
кар’єрного росту. Українські землі могли справити на емігрантів позитивне враження хоча б через свою розлогість, адже «всім вистачить місця
й роботи», а отже, й клієнтури. Своєю чергою, місцеве суспільство XVI
століття, вочевидь, було позбавлене культурних комплексів щодо країн як
Заходу так і Сходу, й завжди було готове спокійно сприймати технологічні та мистецькі імпульси, які надходили ззовні.
Відразу окреслювалося кілька фінансово спроможних груп замовників, за рахунок яких людвисарю можна було безбідно існувати: міста,
польсько-українська магнатерія та королівська адміністрація. Усі вони
на той час вимагали вже не просто артилерії, а репрезентативної артилерії, виконаної на пристойному художньому рівні. Звісно, це дуже поверхове узагальнення й багато що залежало від конкретної ситуації, що
детермінувала процес фахової адаптації та швидкість зростання популярності того чи іншого майстра. Одна справа, якщо гарматник був запрошений на державну службу королівським інтендантом, інша справа,
коли він потрапляв до магнатських резиденцій чи багатих міст, продовжуючи справу свого попередника. І зовсім інакше могла скластися доля
майстра, який вирушив «у невідоме», й потрапив в Україну, маючи в
своєму активі лише власний талант і бажання працювати. Спосіб потрапляння на службу відразу визначав певний суспільний статус нового
людвисаря чи пушкаря.
Починаючи з XV століття, гарматникам Правобережжя (особливо
Західної України) належало провідне місце серед інших професій, що
мали стосунок до лиття металу. Сприятлива кон’юнктура українського
ринку озброєнь, зокрема гарматобудування (майже до другої половини
XVII століття), обширна клієнтура і як наслідок – солідний рівень прибутків, забезпечували майстрам високий соціальний статус в українському суспільстві, але водночас накладали на фахівців певні
довготермінові зобов’язання та обмеження особистих свобод.
Спеціальна присяга, яку складали пушкарі перед міським урядом
(у цьому разі львівським), окрім усього іншого, вимагала: «Na kaźdą przygodę i potrzebę miasta nie odstępować, przeciwko kaźdemu niepzyjacielowi
do strzelby gotowym się stawić, kunszty wszelakie, na których temu miastu
zależy i tajemnice wszystkie wierze albo wiadomości swojej powierzone nie
objawiać nikomu. Działa, prochy, kule i narzędzia swemu dozorowi polecone
w takiej opatrzności mieć, aby szkody miasto nie odnosiło. Bez woli i wiadomości panów radziec od miasta się nie odrywać ani do kogo inszego, bez
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przystojnego odprawienia się, nie przystawać» (86, 98). Отже, новоспечені
заприсяжені людвисарі підтверджували, що не ухилятимуться від будьякої воєнної пригоди або потреби міста в обороні, будуть завжди готові
до ведення стрільби проти всякого супротивника, усі теоретичні винаходи й технологічні секрети, в яких зацікавлене місто-працедавець, а
також усі довірені таємниці нікому не відкриватимуть. Гармати, порох,
снаряди та спорядження, що знаходяться в їхньому відомстві, повинні
зберігатися так, щоб місто не зазнало збитків. Без дозволу та відома
уряду, вони не повинні залишати міста, а без відповідного дозволу не
мають права переходити на іншу службу.
Присяга дещо проливає світло на права та обов’язки заприсяжених
людвисарів. Умови, в які ставилися контрактники, були доволі суворими,
але необхідними. Людвисарі-гарматники, які під час воєнних конфліктів
часто перетворювалися на польових пушкарів, були стратегічними постатями 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, доглядати за 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 відливництві гармат будь-якої країни,
вільно рекрутувалися всією Європою й могли бути своїм візаві якщо не
родичами, то принаймні кумами*. Коли 1580 року Адам Драйлінг, племінник відомого австрійського відливника гармат Грегора Лофлера, утік
* Із бурхливим розвитком шведського гарматного виробництва, фахівців намагалися у різний спосіб зманювати на заробітки агенти сусідніх держав, наприклад, Росії. І коли до Москви почали від’їзджати один за одним
гарматники-людвисарі, це викликало тривогу королівської влади. У 1647 році
шведський дипломатичний представник у Москві навіть здійснив спробу забезпечити репатріацію кількох шведських майстрів на батьківщину (95, 49). Однак з
«рук Москви» було вкрай непросто вирватись. Коли в першій половині XVI століття з Москви до Прибалтики намагався втекти найманий гарматник-іноземець,
росіянам довелося організувати цілу міжнародну операцію з перехоплення втікача, про перебіг якої свідчить купа донесень і звітів.
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із замку Буксенхаузен і продав секрети високоякісного гарматного литва
англійцям, шпигуни Габсбургів переслідували його до кінця життя як
державного зрадника. До речі, востаннє Драйлінг «засвітився» в Кракові,
намагаючись потрапити на службу до королівського арсеналу. Не виключено, що згодом він спробував «загубитися» серед українських
просторів.
Принагідно наведемо ще один стандартний контракт, цього разу королівський, формуляр якого зберігався незмінним з XV століття, в якому
йдеться про винаймання на людвисарську службу до Кракова шведського
майстра Георгія Альгера. Документ цікавий для нашої розвідки тим, що
дотично стосується питання умов найму та формування вартості гарматного лиття (додаток № 1).
Згідно з текстом документа, працедавець зобов’язувався сплачувати
за всі витратні матеріали, збитки через випаровування металів під час
лиття стволів, а також компенсувати пошкодження верстатів. І на цьому
усе. Бригаду челядників людвисар винаймав на власні кошти, тому його
прибутки безпосередньо залежали від особистих організаційних
здібностей. Однак, якщо гарматний ствол мав бути оздоблений декоративними елементами, майстру доводилося залучати до роботи високооплачуваних рисувальників, злотників і різьбарів. Як у такому випадку
регулювалися фінансові відносини між замовником і людвисарем? Вочевидь, роботи з художнього лиття гарматних стволів у контракті криються під коротенькою фразою: «додаткові замовлення, вартість яких він
(людвисар) встановлює на свій розсуд». Напевно, на початку XVI століття на європейському ринку гарматного відливництва вже існувала традиція, згідно з якою орнаментовані гарматні стволи підпадали під
«спеціальні» замовлення, що становили невеликий відсоток від
Наприкінці 1660-х років державний міністр Франції Ж. Б. Кольбер, вперто намагаючись «оживити» французьке гарматне відливництво, офіційно запросив на
службу зі Швеції Абрахама та Губерта де Беха, племінників знаменитого Вільгельма де Беха. Їм на допомогу, вже не зовсім офіційно, привезли кілька десятків
фахівців-гарматників. Хвиля еміграції металургів занепокоїла шведський уряд, і
він доручив Bergskollegium розслідувати цей процес. Результати були представлені у 1669 році. Виявилось, що шведські робітники відпливли з Нікопінга, впевнені, що їх перевозять до іншого району Швеції, але були доставлені у Любек,
звідти – у Гамбур і згодом у Францію. Кілька чоловік зуміли втекти, а один з
людвисарів, на ім’я Андерс Зігферсон, у 1675 році навіть повернувся на батьківшину (95, 59).
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загальної кількості гарматного литва. «Звичайні» ж, не художні стволи,
що відливалися серіями, традиційно несли на собі лише два (більше
інформаційні, ніж декоративні) елементи: герби власників і рік лиття.
Такі стандартні гармати становили дев’яносто відсотків артилерійського парку будь-якої країни, і Річ Посполита не була винятком
(ілюстрація №4).
З огляду на важливе значення воєнного відливництва для оборони
міст і замків, міські уряди й великі феодали приділяли цій справі дедалі
більше уваги. Крім того, що бути знаним людвисарем-гарматником означало тоді – бути забезпеченим й шанованим на все життя, людвисарське гарматне ремесло залишалось однією з найзахопливіших професій,
яку міг обрати молодик, й однією з найсучасніших. Ливарники ще до початку XVI століття досягли небачених технологічних успіхів, були майстрами на всі руки й численні вміння перетворювали їх на фахівців з
високим рівнем скептичного складу мислення. Насамперед вони займалися технологічними проблемами литва, часто віддаючи художнє оздоблення гарматних стволів на відкуп злотникам чи конвісарям.
Професія ставала дедалі популярнішою на українських землях, де
розквітаюча місцева магнатерія й польська шляхта намагалися створити
не просто власну «домову», але гарно орнаментовану артилерію*. Проте
й вимоги до якості гарматної продукції залишалися суворими: бойові
можливості гармат мали бути на високому рівні, оскільки спокій на прикордонній Україні залежав, крім усього іншого, й від вогневого потенціалу артилерії.
Існували певні «страхові» механізми, закріплені традицією, які повинні були гарантувати якість монументального бронзового литва. У випадку із дзвонами майстер надавав гарантійного листа, як наприклад А.
Франке в 1656 році: «Я нижчепідписаний, свідчу оцим моїм листом, що
панибратство руське міське львівське доручило мені відлити дзвін вагою
в 42 камені, давши за роботу по 8 золотих від кожного каменя, при їхньому залізі, колоді, ковалеві та всього іншого, крім моєї роботи по відлиттю дзвона, за яку, згідно умови, мені повністю заплатили. Я ж, із свого
боку, відлитий дзвін віддав і, згідно старого звичаю, що віддавна зберігається між людвисарями та їхніми замовниками, гарантую вищезгада* Коло освічених читачів, цінувальників наук і мистецтв – все це той самий
прошарок суспільства. Він, звісно, з початку XVI століття багатократно зростав,
але в соціологічному вимірі залишався доволі вузьким, а його вимоги до естетичного рівня будь-якого продукту, зокрема гармат, були доволі високими.
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ним панам-братчикам добрий стан дзвона на строк в один рік і шість
тижнів. А коли б дзвін, чого Боже збав, зіпсувався чи дав тріщини, то належить його розбити, і я зобов’язуюсь своїм коштом без будь-яких відмовлень та судової тяганини цей дзвін наново віділляти та віддати
замовникові» (63, 155–156).
У людвисарів-гарматників звичайна «гарантія» «antiquo more» [за
старовинним звичаєм] складалася з триразового випробування гармати
пострілом, що мав обов’язково зробити сам майстер. У разі невдачі проводилося розслідування інциденту із створенням фахової комісії, залученням експертів і представників замовника, як це сталось у випадку з
гарматою львівського майстра Ф. Зелінського (Жулковського-Щенсного),
відлитою в співавторстві з Г. Мілнером.
Для прикладу наведем короткий контракт, вписаний до радецьких
книг міста Львів, у якому Л. Герль зобов’язався на замовлення краківського воєводи виготовити гармату для Кам’янецького замку:
«Laus Dei 1567 anno: Ja Piotr Kinczel wiznawam zem panu Lenartowi
puszkarzowi lwowskiemu dal sztuką, ktora pulczwarta kamienia, od roboti za
kamien mam dacz zloti, a ma mij odliacz sztuką, ktora zawazi pulczwartha
czentnara, bądz mnieji albo wiączej, a czo szwoie spize przilozi, mam mu
dacz od czętnara fl.22 z robotą, ne thoch zadal fl.16, a ma bycz gotowo na
świąto Piotra Pawla, a kiedy mij będzie oddawal ma trzi krocz pijrweij strzelicz z niego, ijakoz temu ijest obijczai, dlia lepszei pewnosczi przilozilem tu
swoiją pijecząncz» [Хвала Богу, 1567 року: Я, Петро Кінчель, визнаю, що
віддав три з половиною каменя матеріалу львівському пушкарю Леонарду, і маю сплатити за роботу 1 злотий від каменя. Він же має відлити
гармату вагою біля трьох з половиною центнерів, а якщо додасть своєї
бронзи, то (я) маю йому сплатити від центнера 22 флорина з роботою.
Має бути готова (гармата) на свято Петра і Павла. А коли (пушкар) мені
буде віддавати (гармату), має спочатку три рази вистрілити з неї, згідно
звичаю. Для кращої певності притискую тут свою печатку] (85, 32–33).
Отже, стандартний контракт складався з простих пунктів, за якими
встановлювалися: кількість необхідної сировини для гармати; середня її
остаточна вага; оплата праці; оплата власної сировини пушкаря, котру він
витрачуватиме; термін виготовлення гармати; спосіб перевірки якості в
присутності замовника. Але в документі не було жодного слова про оздоблення гармати. У контрактах XVI-XVIII століть узагалі відсутні будьякі описи декоративних елементів, орнаментування чи зразків символіки,
що мали бути відлиті на стволах. Вочевидь, у цьому питанні погодимось
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з думкою П. Жолтовського про те, що оцінка мистецьких творів, вимоги до
них укладалися в лаконічну узагальнену форму, за якою крився всім зрозумілий зміст, що не вимагав додаткових пояснень. Естетичні ідеали були
для сучасників очевидними, тому такі неконкретні, як на наш погляд, визначення «изрядно сдЂлано» чи «якнайліпше старатимусь зробити», у ті
часи були цілком зрозумілими та недвозначними як для замовників, так і
для людвисарів, конвісарів чи злотників. Оцінка якості художніх стволів і
кваліфікації їх творців також знаходилась в межах таких абстрактних формул, як виконання «самым добрым мастерством», «дуже доброю роботою»
чи «lege artis» – за всіма правилами мистецтва, як казали латиняни.
Художнє мислення епохи створило цілу систему загальноприйнятих
образних символів та емблем, за допомогою яких розкривалися ті чи інші
філософські, моральні, етичні та естетичні ідеї. Тому, можливо, цей бік
контрактів мало турбував замовників, коли майстерність людвисаря, до
якого вони зверталися, була очевидною, перевіреною часом і досвідом попередніх замовлень. Але у разі складного орнаментування людвисар все ж
таки подавав на розгляд певний «візерунок», до якого замовник вносив
свої вимоги та корективи, обговорюючи нюанси viva voce. Таких приватних чернеток, які візуалізували образ майбутньої гармати, але не вважалися за документ і тому не зберігалися, на жаль, не вдалося знайти.
4.2. Символіка художніх гармат

лумачення символу, його зміст і структура належать до філософсько-культурологічних проблем, пов’язаних з розумінням сутності самого мистецтва. Символ (грец.
sumbolon – умовний знак, прикмета) належить до категорії
філософії, науки, мистецтва, психології. Символ у мистецтві (у нашому випадку – у мистецтві декорування стволів) – універсальна естетична категорія. Зміст символіки розкривається в зіставленні
із суміжними категоріями художнього образу, оскільки мистецтво підлягає психологічній інтерпретації*.
Знаки-символи на гарматних стволах втілюють наочний образ і використовуються для вираження найбільш значущого, часто уявного
* На думку багатьох учених, основою символізму є закон аналогій. Аналогія
(грец. analogia – відповідність) – своєрідний засіб пізнання, пов’язаний з утворенням та актуалізацією асоціацій. При цьому символічне, будучи незалежним від
історичного, не лише не виключає останнього, а навпаки, має тенденцію до його
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змісту. Таким чином, символіка мала передавати образи, які необхідно
було донести до глядача найвиразнішими художніми методами, адже тлумачення символу – це своєрідна діалогічна форма знання, смисл якого
реально існує лише в межах людського спілкування. Тому по можливості,
символи мали бути широко відомі й доступні для «прочитання».
Мислення символами – важлива ознака менталітету, і воно має універсальний та специфічний зміст. Універсальний, оскільки виходить за
межі певної культури, і специфічний, позаяк належить до певного періоду історії та конкретного географічного середовища. Мислити символами означає постійно відкривати нові значення. Доба українського
бароко, наприклад, надавала цьому процесу широке поле. Крім орнаменту, іноді «по самі вінця» наповненого алегоріями, на гарматах з’являлися зображення символічно-міфологічного змісту, пов’язані з давніми
традиціями, у вигляді рельєфних емблем: дельфіни, фантастичні створіння, маскарони, античні боги та герої, постаті християнських патронів
і небесних покровителів. Дидактика цих готичних ремінісценцій залишалась актуальною і в Новий час, виражаючи художні смаки та духовні
пошуки українських замовників*.
укорінення. По-різному тлумачать знак-символ психологічні теорії. Психоаналіз,
звісно, вважає його носієм підсвідомих проявів. З погляду символічного інтеракціонізму, символ – носій соціальних відносин. Інтеракціонізм (лат. interaction –
взаємодія, вплив одне на одного) – поширена теорія сучасної соціальної психології, яка всі соціально-психологічні процеси та явища зводить до впливу людей одне
на одного, вбачаючи в цьому пояснення сутності, походження, розвитку міжособистісних відносин. На думку американського соціолога й психолога Дж. Міда
(його праці становлять основу інтеракціонізму), соціальна взаємодія – це взагалі
лише безпосередня комунікація, «обмін символами» (61, 49).
* У перманентному зверненні людвисарів і замовників гармат до античної міфології, крім ренесансних впливів, вочевидь, можна розгледіти певні риси ідеології
сарматизму, що, як відомо, передбачала нерозривний традиційний зв’язок з античністю – з часом виникнення племені сарматів, легендарних предків шляхти Речі Посполитої. Одним з яскравих проявів сарматського історизму було створення міфу
про походження шляхти Великого князівства Литовського від давньоримських героїв
і патриціїв, які волею богів опинилися на берегах Балтійського моря. Така міфологізація минулого пояснює важливу основу культури: її орієнтацію на античні традиції та образи. Античний світ та християнська історія, неповторно об’єднані в
культурі XVI–XVIII століть, представляли офіційне й повсякденне життя вищих
прошарків населення країни, яке відображалось у символіці, зокрема на гарматних
стволах, що несли на собі репрезентативну функцію шляхетності.
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«Прочитання» символів завжди багатоваріантне й було б помилкою
припускати, що за кожним з них стоїть жорсткий фіксований зміст. Від миті
своєї появи символи зазвичай наділялися багаторівневим і багатоплановим
змістом, тому завжди слід брати до уваги контекст, ситуацію, у якій відливався гарматний ствол, і особу замовника, щоб приблизно виявити акценти, які намагалися розставити автори проекту (замовник і людвисар),
використовуючи ту чи іншу емблему. Адже творці й передавачі ренесансного розуміння культури дуже ретельно добирали символи.
Що стосується такого доволі спеціального й таємничого питання, як
символіка на гарматних стволах, то ми можемо запропонувати лише свій
варіант розшифрування. Кількість художніх зразків, обраних нами для
прикладів, досить обмежена, що ускладнює їх аналіз, але полегшує систематизацію. Усі символічні зображення на гарматах ми спробували
звести у кілька груп, узявши за основу їх походження.
Гармати першої групи прикрашені емблемами із зображенням надприродних створінь (Creatura Superrealis), що інколи мають спільні риси
з людськими, а іноді постають у зовсім незвичайних формах. За типом
свідомості й розуму достатньо близькі людському, щоб взаємодіяти з
людьми, але доволі чужі, щоб викликати у людей недовіру, страх або ворожість. Ці символи, властиві багатьом міфологічним системам, були загальнозрозумілі, оскільки колективна пам’ять людства навіть до наших
днів зберігає багато легенд і міфів про надприродні створіння, незалежно
від того, вигадка це чи ні з погляду пануючої на даний момент ідеології.
Невичерпним джерелом для людвисарів у цій групі символіки була
антична та середновічна міфологія. Почнемо з універсального, але багатопланового символу дракона, що зустрічається серед художніх відливів
майже всіх великих українських арсеналів упродовж трьох століть:
“Działko “Smoczek” fundowane A.D. 1538» з львівських інвентарів; гармата «SMOK» Кам’янецького замку початку XVII століття; ще один
«SMOK» з інвентаря Олицького замку 1692 року; подарункові гармати
Мартіна Кампіана, прикрашені лускуватими перистими драконами; німецька біскупська гармата з дулом у вигляді пащі дракона в інвентарі
Жовкви 1690-х років; нарешті, ціла хмара драконів, залучених Д. Кролем до декорації гармат, замовлених 1594 року кам’янецьким міщанином М. Голубковичем.
Дракона митці уявляли гібридом кількох тварин (змії, крокодила,
ящірки, лева, птиці), схожим на крилатого змія, що мешкає у воді й повітрі, має величезні щелепи й лускувате тіло. Його наділяли здатністю
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Словник гарматників
Адамович – київський пушкар у 1570-х роках.
Акімов Олексій – відливник початку XVII століття. В арсеналі
Охтирки згідно з описом 1704 року зберігалися його гармати 1625 та
1629 років лиття.
Амброзій – з 1529 року львівський зегармістр. Також працював у
людвисарні.
Андрій – львівський відливник. У 1536 році працював у міській
людвисарні.
Андрій – помічник пушкаря Київського замку у 1570-х роках.
Андрійович Іван – новгород-сіверський відливник останньої чверті
XVII – початку XVIII століття.
Базилевський Ян – відливник, який працював у Володимирі-Волинському та Бережанах у середині XVI століття. У 1555 році відлив дзвін з
кириличним написом, що знаходився у Галичі.
Балашевич Йосиф Тимофійович – глухівський відливник кінця XVII
століття.
Балашевич Карп Йосифович – глухівський відливник кінця XVII – початку XVIII століття. Син Йосифа Балашевича.
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Балднер Освальд – краківський королівський відливник у 1550–60-х роках,
який також працював на замовлення українських магнатських родин.
Балтизар – брацлавський пушкар на початку XVI століття. Згадується у
1507 році.
Бачлер Лаврентій – «старший» у загоні київських пушкарів 1570-х років.
Бельхович Григорій – львівський відливник другої половини XVII століття.
Беннінг Герхард – представник родини гданських людвисарів, який виконував відливи для волинських замків князів Радзивіллів та руських маєтків родини Мнішків у першій половині XVII століття.
Беннінг Рудольф – представник родини гданських людвисарів, який виконував відливи для волинських замків князів Радзивіллів у першій половині XVII століття.
Бохон – пушкар з північної України у 1488–1490 роках, напарник Юшка.
Бохінкевич Блажей – людвисар Кам’янецької фортеці у 1710–1726 роках.
Валентій – київський пушкар у середині XVI століття.
Василій – мозирський пушкар у першій половині XVI століття.
Васко – брацлавський пушкар на початку XVI століття. Згадується у
1510 році.
Віхтендаль Людвиг – гданський людвисар, який разом з майстрами родини Беннінгів виконував замовлення для волинських маєтків князів Радзивіллів та руських маєтків родини Мнішків у першій половині XVII
століття.
Вейс Бартель (Бартош) – львівський відливник родом з Мюнстерберга.
Працював у Львові з 1492 до 1543 року.
Верелавович Трик – луцький пушкар з середини XVI століття.
Водзірейович Мартин – перемишлянський людвисар початку XVII
століття.
Водік Йоганн Франц – людвисар німецького походження, який працював у кам’янецькій людвисарні у 1769–1772 роках.
Ворона – черкаський пушкар у 1550-х роках. Походив з Мінську. Можливо він також служив у Білоцерківському замку з 1552 року.
Гавич Симон – краківський відливник середини XVI століття, гармати
якого зберігалися у замках Дубно та Києва. Брав активну участь в організації віленської людвисарні та забезпеченні артилерією прикордонних
українських замків. Організатор артилерійської експедиції 1552 року до
Брацлавського замку.
Гаврило – брацлавський пушкар у 1530–1540-х роках.
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Гаврило Коваль – пушкар Голятинського замку кн. Романа Сангушка.
Згадується у 1578 році.
Ганс Чех – пушкар в Остерському замку другої половини 1560-х – початку 1570-х років.
Ганус – кременецький пушкар у 1540–1550-х роках, німець за походженням. Згадується в інвентарі 1545 року.
Ганус (Ганс) – луцький пушкар на початку XVI століття. Згадується у
1507 році.
Гануш – львівський конвісар початку XVI, котрий працював у майстерні
Конрада Фриша (Фрелінга) і моделював прикраси для його гармат.
Геленбазен Лаврентій – див. Hellenbazen Laurencius.
Гендрик Ян – любецький пушкар у 1560–1570-х роках.
Герль (Герле) Леонард – львівський людвисар з 1543 року, родом з Нюрнберга. Помер у 1572 році.
Герль Мельхіор (Герлович) – львівський людвисар з 1572 року. Син Леонарда Герля. Помер у 1577 році.
Горлянкевич Іван Васильович – глухівський відливник XVIII століття.
Григорій – кам’янець-подільський людвисар початку XVII століття.
Григорій Яковлевич – почепський людвисар, котрий працював у 1670-х
роках на замовлення стародубського полковника Петра Рославця.
Гринь – брацлавський пушкар у 1530–1540-х роках.
Данило – остерський пушкар у 1610–1620-х роках.
Дель’Аква Андре – інженер, артилерист, теоретик артилерійської науки,
венеціанець за походженням. Служив на українських землях у магнатських резиденціях в 1610–1650-х роках.
Дендорф Кристофор – гданський відливник, котрий виконував гарматне
замовлення 1607 року для родини Сенют з Ляхівців.
Дощенко Матвій – пушкар Бобровицького замку у 1620-х роках.
Дощенко Семен – пушкар Бобровицького замку у 1620-х роках. Брат
Матвія Дощенка.
Дрегер Якуб – львівський пушкар у 1640-х роках. За наказом Миколая
Арцишевського переведений до Бару у лютому 1647 року.
Дублянський Ілія – бродівський людвисар першої половини XVIII століття. Мав свою майстерню у Бродах. Помер у 1747 році.
Едгар – краківський відливник німецького походження, котрий у першій
половині XVI століття виконував замовлення князівської родини Острозьких.
248

Орнаментована артилерія на Правобережній Україні (XV–XVIII ст.)

Еркленс Йоганн – людвисар з міста Кельна, відливав гармати для
кн. Олександра Заславського у 1620-х роках в Дубно.
Ерхард Криштоф – цейхварт кам’янецького замкового арсенала у
1652 році.
Жигимонт (Жикгимонт) – житомирський пушкар у 1520–1540-х роках,
походженням з Пруссії.
Жолдак Валентіно (Валентій, Валько) – інженер, королівський пушкар у 1550-х роках. За його проектом відбудовувався Брацлавський замок.
Жулковський Станіслав – львівський людвисар останньої чверті XVI
століття. Син людвисаря Жулковського Фелікса.
Жулковський-Щенсний Фелікс (Зелінський) – див. Zieliński vel Ziółkowski Felix.
Захарій – помічник пушкаря Київського замку у 1570-х роках.
Зброжко – пушкар, відправлений королем Владиславом Ягайлом у Львів
у 1394 році, краків’янин.
Каржницький Фальтин – помічник у львівському арсеналі в першій
половині XVII століття.
Каспар – львівський відливник, помічник гарматника Л. Герля у
1558–1563 роках, походив з львівського передмістя.
Каспор – вінницький пушкар з 1551 року, за походженням німець з Філякунова.
Кахс Густав Людвик – львівський цейхварт з 29 січня 1646 року до кінця
грудня 1649 року.
Киричинський Ян – бродівський відливник останньої чверті XVIII століття.
Китайковський Василь – бродівський відливник першої половини XVIII
століття.
Клаус Георгій – львівський відливник останньої чверті XV століття. Працював у майстра Валентія Фальтена. Після смерті останнього (біля 1493
року) зайняв місце керівника майстерні. Згадується ще у 1499 році.
Клейс Петер – токар кам’янецької людвисарні, який працював разом з
людвисарем Б. Бохінкевичем з 1712 року.
Козел Томас – черкаський пушкар у 1530–1540-х роках, німець за походженням.
Козловський Томаш – служив у варшавському арсеналі, львівський пушкар у середині 1640-х років. За наказом Миколая Арцишевського переведений до Бару у лютому 1647 року.
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Колокольников Василій Яковлевич – стародубський відливник наприкінці XVII – на початку XVIII століття.
Комарницький Василь – перемишлянський відливник другої половини
XVIII століття.
Комніс Миколай – воєнний інженер, артилерист у Барському замку наприкінці 1640-х років.
Костер Сверус – голландський відливник першої половини XVII століття, гармати якого знаходилися на озброєнні Київської фортеці.
Кроль Даніель – львівський відливник з 1578 року, заступив на службі
М. Герля.
Лаврин – брацлавський пушкар у 1530–1540-х роках.
Лизіч Опанас – мозирський пушкар у 1540–1550-х роках.
Леонтій – відливник, котрий у першій чверті XVIII століття працював
на замовлення прилуцького полковника Галагана.
Лоренц – див. Hellenbazen Laurencius.
Лотринг (Лютрин) Георгій – львівський відливник другої половини
XVII століття.
Макар – стародубський відливник останньої чверті XVII століття.
Мартін – кам’янецький пушкар у 1520-х роках.
Мартін – львівський гарматник першої половини XVI століття. Почав
працювати у Львові в 1530-х роках, з 1537 року був помічником людвисаря Лукаша, згодом – людвисаря Л. Герля у 1540-х роках. Був фахівцем
з відливу гаківниць.
Масарчик Станіслав – київський пушкар у середині XVI століття. Вочевидь, поляк за походженням.
Матвій – слюсар із Жовкви, котрий займався виробництвом гаківничих
стволів та литтям шмигівниць у 1690-х роках.
Матвійович (Матвієвич) Іван – львівський відливник останньої чверті
XVII століття. Помер близько 1696 року.
Матис – брацлавський пушкар на початку XVI століття. Згадується у
1507 році.
Матус (Матис) – кременецький пушкар, згадується в інвентарі 1545 року.
Микита – хоровський пушкар у 1550-х роках.
Миколай – глухівський відливник середини XVIII століття.
Михайло Іванович – переяславський відливник першої половини XVII
століття. Згадується під 1640 роком.
Мієвський Станіслав – любецький пушкар у 1560–1570-х роках.
Мілнер Гануш (Ян) – див. Milner Joannes de Norenberge.
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