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ПУШКАРСЬКА СЛУЖБА В 
УКРАЇНСЬКИХ ЗАМКАХ У 
X V -СЕРЕДИНІ XVII ст.

Улатиномовних документах XIV-XVII століть 
їх називали “pixidarii etbombardarii”, що в 

документальних джерелах українською та польською мовами звучало 
як “пушкарі” (“puszkarze”) і “рушничники” (“rusznikarze”). Саме цим 
військовим-ремісникам присвячене дане дослідження. У номенклатурі 
середньовічних джерел “пушкар” (надалі будемо вживати цей термін) 
означав ремісника, що виробляв гармати та іншу вогнепальну зброю, 
а також виготовляв порох і кулі, як і фахівця із стрільби.

Найбільш вивченим у вітчизняній історіографії з усього 
комплексу питань про фахівців-артилеристів є погляд на пушкаря як 
ремісника, що виготовляє озброєння, та ливарника1. Служба і 
обов’язки цієї категорії військовослужбовців дослідниками 
розглядалися найчастіше у контексті розвитку промисловості 
(виробництво заліза, селітри та пороху)2; рідше - у контексті розвитку 
технології виготовлення вогнепальної зброї3.

Грунтовні дослідження, присвячені умовам найму та служби 
пушкарів у Короні Польській і потім - Речі Посполитій, належать 
польським вченим. Класиком у цьому питанні справедливо вважається 
К. Гурський4. Із сучасних польських дослідників комплексу проблем 
розвитку та функціонування артилерії на українських землях у своїх 
чисельних працях торкався Т. Новак5. Його частий співавтор, 
дослідник історії Коронного війська та Скарбу Я. Віммер, розглядав 
питання рівня оплати пушкарської служби у Речі Посполитій6. Одним 
з останніх доробків польської історичної науки, де висвітлюються 
різноманітні питання цієї справи у замках, містах і польових арміях, є 
перший том синтетичної праці “Polska technika wojskowa do 1500 roku” 
(спеціальний розділ за авторством Я. Шимчака)7.

Звичайно, увага польських істориків приділена пушкарям, що 
служили на територіях Корони Польської. Спеціальних досліджень, 
присвячених системі та умовам їх найму, принципам утримання в

210



українських замках, що знаходились на території Великого князівства 
Литовського, практично не існує. Дана стаття є спробою висвітлення 
цього кола питань в основному на базі загону замкових пушкарів 
Брацлавського, Волинського та Київського воєводств з XV до середини 
XVII ст.

Головною джерельною базою дослідження послугували 
матеріали Коронного Скарбу та Литовської Метрики (інвентарі замків 
у люстраціях королівщин XV - середини XVII ст., великокнязівські та 
королівські привілеї, прибутково-видаткові записи Скарбу).

Поява перших пушкарів в українських замках очевидно була 
зумовлена початком розповсюдження вогнепальної зброї на цих 
землях. Найдавніша згадка про наявність вогнепальних арсеналів в 
українських замках відноситься до 1471 року і знаходиться у люстрації 
Київської землі: “В городе у Веници - пушка, а две пищали”, “Городь 
Житомирь: а на городе чотыри пушки великихъ, а пять тараницъ”8. 
Навіть ці невеликі артилерійські замкові парки повинен був хтось 
обслуговувати. їхнє ж формування, а разом і наявність обслуги, 
вірогідно треба віднести до середини (чи навіть раніше), а не до кінця 
XV століття, як твердив М. В. Довнар-Запольський9. Перше ж відоме 
прізвище найманого пушкаря, що служив в українському замку, дійсно 
зафіксоване у книзі “данин” Литовської Метрики тільки під 1488 
роком: “Пушкару Черкаському Улириху Циморману 7 локот сукна 
штучного”10.

Існувало дві категорії найму осіб цієї спеціальності на військову 
службу: короткотерміновий (воєнні походи, експедиції, спеціальні 
завдання з виготовлення озброєння, керівництво зведенням 
фортифікацій) і на довший термін (найм на службу до замків). 
Різнилися вони між собою головним чином розміром оплати праці. У 
системі короткотермінового найму були обов’язковими високі ставки. 
Взятим на службу у 1471 році королем чотирьом чеським пушкарям, 
наприклад, виплачено за тиждень праці по 31 грош у11, що у 
перерахунку на рік складало трохи більше 22 кіп грошів. Для другої 
половини XV ст. це була дуже велика платня, оскільки пушкарі 
довготермінового найму тоді отримували у 2-3 рази меншу винагороду.

Важко встановити чіткий верхній кордон короткотермінового 
найму: коли він закінчувався і починалися ставки довготермінового. 
Це кілька тижнів, місяць чи кілька місяців? Ось як виглядали фінансові 
розрахунки оплати артилерійського обозу з Кракова на охорону 
будівництва Брацлавського замку (1552 р.) в інструкції краківського 
каноніка Рафаела Варговського. Табір вирушив з Кракова 7 липня і
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прибув до Львова 17 липня. Дорога з Львова до Брацлава і назад, а 
також перебування у замку тривали з 18 липня 1552 р. до 13 січня 
1553 р. (6 місяців). В артилерійському таборі йшло 74 коня при 36 
візницях, котрим плачено 12 грошів на тиждень від коня. Арти
лерійська обслуга складалася з 5 пушкарів (отримували по 12 злотих 
і 15 грошів за увесь термін) і 5 помічників (платня 12 грошів на 
тиждень)12.

Таким чином, візниця з одного коня, як і помічник пушкаря 
отримували за 6 місяців 4 копи і 48 грошів. Пушкар за цей же термін 
отримував 6 кіп і 15 грошів. Сума дорівнювала середньорічній платні 
в українських замках цього періоду (10-12 кіп грошів).

Але це були не всі умови найму. В обозі вони не повинні були 
виготовляти порох, кулі чи зброю (усе це брали з собою у достатній 
кількості), а лише під час необхідності обслуговувати свої гармати. У 
додаток, уся обслуга обозу на весь час експедиції перебувала на 
повному державному харчовому забезпеченні. Згадана інструкція 
Рафаела Варговського дає підставу оцінювати це харчове забезпечення 
як дуже добре (вказується, наприклад, не тільки величина рибини на 
обід пушкарю, але й її жирність). Усі коні забезпечувались фуражем 
також на державний рахунок13.

Враховуючи мінімум обов’язків і привілеї в оплаті праці, треба 
визнати ставки у даному обозі досить високими, що дає підставу 
віднести термін найму 6 місяців до системи короткотермінових наймів. 
Взагалі ж на охоронну експедицію до Брацлава, за нашими 
підрахунками, Скарбом витрачено 410 кіп і 27 грошів. Сума досить 
значна.

Отже найм пушкарів на короткий термін був завжди потрібний 
урядові, але обтяжливий для Скарбу у плані оплати, оскільки вимагав 
великих видатків. Така розбіжність між державними потребами і 
фінансовими можливостями призводила інколи до великої забор
гованості у винагороді праці найманим фахівцям. Так, король 
Польський і Великий князь Литовський Олександр у 1503 році був 
винен пушкарю Матису 197 кіп грошів14. Вірогідно, більшість цієї 
суми становила невиплата за короткотермінові найми під час воєнних 
експедицій на південні кордони (кінець XV ст.) і Московського походу 
1502 року, у якому приймало участь 13 пушкарів15.

Такий висновок підтверджується тим, що у 1506 році Матис 
отримував за постійну працю у Брацлавському замку 10 кіп грошів на 
рік16. І якщо борг (197 кіп грошів) розкласти згідно цієї ставки, то 
винагорода пушкарю не сплачувалась 20 років, що мало ймовірно.
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Значно менше плачено за роботу під час довготермінового найму, 
на який звичайно вони вербувались до українських замків. На цей тип 
найму часто вказується у документальному матеріалі: “Яковъ 
Семеновичъ пушкаръ давный” (Овруч 1545 р .)17; “два пушкари 
тамошнихъ оселихъ здавна” (Мозир 1552 р.)18; “Пушъкари 2, сдавна 
оселые” (Кременець 1552 р.). Один з них - “Матушъ полякъ”, 
згадується під іменем Матис у 1563 році19. Отже він служив у замку 
майже 15 років.

Іноземні фахівці, що надовго вербувалися служити в українські 
замки, часто змінювали свій громадянський статус і переходили до 
міщанського стану. Пушкарі-іноземці, що оженилися під час служби, 
згадуються у Черкасах (Томас Козел)20, Вінниці (Станіслав Свірч, 
Каспор)2Іта інших містах. Крім того, вони інколи займалися 
сільськогосподарською працею. У Кременці на початку 1560-х років 
згадуються два пушкарі Матис і Петро, кояіен з яких мав город, сад і 
поле22. При цьому замкові артилеристи були завжди звільнені від 
усіляких податків на користь держави чи власника.

Після прибуття пушкаря, видавалося королівське розпорядження, 
в якому було вказано, яка платня йому належала і де він мав відбувати 
службу23. Міра ж винагороди залежала від обов’язків, що брав на себе 
фахівець, обумовлених контрактом.

Вже у кінці XV століття можна помітити початки військової 
ієрархії та диференціації в оплаті праці. Це свідчить про встановлення 
основ організації пушкарської служби на українських землях і 
переродження артилерії у новий розділ озброєння, необхідного для 
захисту прикордонних територій.

Базовим обов’язком, що становив основу контракту пушкарів 
довготермінового найму, було обслуговування парку вогнепальної зброї 
та ведення вогню із замкових гармат. Це вважалось само по собі 
зрозумілим, тому навіть рідко згадується під час замкових ревізій. Але 
до цього обов’язку приєднувались інші, котрі й впливали на різницю 
оплати праці: виготовлення пороху, виготовлення вогнепальної зброї 
(гаківниць і ручної) та її поточний ремонт, додаткові обов’язки, 
пов’язані із знанням механіки та фортифікації.

Тому пушкарів в українських замках можна поділити таких, що 
виконували усі перераховані обов’язки, і тих, що наймались на окремі 
роботи. Очевидно такий пушкар-універсал Трик Верелавович був 
найнятий 1549 року в Луцький замок. За виконувану роботу він 
отримував 26 кіп грошів щорічно24, при тому, що середньорічна платня 
на цей час для замкового пушкаря становила 10-15 кіп грошів і п’ять
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ліктів “лунського” (ліонського) сукна.
Одним з основних обов’язків, пов’язаних з професією замкового 

(чи міського) пушкаря, було виготовлення селітри та пороху. Питання 
про це розглядалось як на рівні місцевої української адміністрації, 
так і в центральному уряді Корони Польської і Великого князівства 
Литовського, що свідчить про його важливість.

Згода пушкаря займатись виробництвом пороху впливала на 
суттєве підвищення платні. Хоча на початку XVI століття виробництво 
пороху уряд намагався нав’язати їм без збільшення винагороди. Це 
видно з кількаразових нагадувань короля Сигізмунда І старостам, щоб 
пушкарі не витрачали часу, а займалися очищенням селітри та 
виробництвом пороху. Хто цього не робив - з служби звільняли25. Але 
добитися позаконтрактної роботи від пушкарів було нелегко, і ситуація 
до середини XVI століття змінилася. У 1552 році канівський і 
черкаський староста кн. Дмитро Федорович Сангушко писав королю 
Сигізмунду Августу: “...a розсылаючы пушкаровъ на замки вели твоя 
милость съ ними коло роботы пороховъ и поправаванья стрельбы 
умовлятися, кгды жъ того завжды потреба на оныхъ замкохъ”26.

Вимагали підвищення платні за виробництво пороху і самі 
пушкарі, звертаючись до люстраторів, місцевої влади чи відсилаючи 
листи прямо до короля. Так у новозбудованому замку Білій Церкві 
виник конфлікт між місцевим ротмістром Станіславом Стемпковським 
і пушкарями (один з них присланий з Вільни, вірогідно - Томас27, а 
інший - переведений з Черкас). Перший відмовився виробляти порох, 
посилаючись на те, що цей обов’язок не обговорювався під час найму. 
Другий погоджувався на виробництво пороху, але вимагав при цьому 
підвищення платні. Про це самі пушкарі надіслали листи до короля. 
Білоцерковський же ротмістр, вірогідно, вимагав роботи від обох 
безкоштовно. У результаті король Сигізмунд Август доручив вирішити 
цю проблему київському воєводі кн. Фрідріху Глібовичу Пронському 
на свій розсуд (“будеть ли ся тобе видети плату имъ повысить”), але з 
побажанням “яко бы ся порохи на томъ замку робили и стрельба была 
оправлена”28. Урядові було вигідніше піти на поступки пушкарям і 
підвищити платню, що давало якусь гарантію стабільного виробництва 
пороху в українських замках.

Подібна ситуація склалась і з житомирським пушкарем 
Жигимонтом з Прусії. Він ремонтував замкові гармати та рушниці, за 
що отримував 6 кіп грошів і ліонське сукно на рік, але зажадав 
підвищення ставки з умовою вироблення селітри та пороху. Це 
прохання зафіксував люстратор замку в 1545 році29. Воно було

214



розглянуте і задовільнене на вищому урядовому рівні, і у 1552 році 
люстратор фіксує платню цього ж фахівця Жигимонта як 10 кіп грошів 
і 5 локтів ліонського сукна щорічно30. У інвертарі замку також 
згадується порохівня: “W horodni poroch toikut wodoju u stupe 
mlunowoy: tolkaczow czotyry - mozet ubiti odyn tolkacz od hodyny do 
hodyny kamen porochu. Klucz od porochu derzyt puszkarz..,”31.

Отже, тільки за виробництво пороху було підвищено платню на 
4 копи грошів і 4 ліктя ліонського сукна - більше половини початкової 
ставки.

Залишається невідомим, чи Скарб виділяв додатково гроші на 
придбання необхідного інструменту (котли, корита, каді) і найму 
робітників (товкачів), чи пушкар витрачав на це свої кошти. У інвентарі 
Брацлавського замку 1545 року люстратор, наприклад, повідомляє 
королю, що місцеві пушкарі вміють робити селітру і порох, але не 
мають для цього достатньо інструментів і наймитів32. Не зрозуміло, 
чи був це натяк на необхідність підвищення платні (вони отримували 
по 6 кіп грошів і ліонському сукну на рік), чи на потребу придбання 
всього виробничого інструментарію.

До середини XVI століття система найму пушкарів в українські 
замки вже повністю сформувалась. При цьому стабілізувалися як 
обов’язки фахівців, так і розміри винагороди. По всім українським 
державним замкам вони зобов’язані були виробляти порох, отримуючи 
за це досить високу платню. Вінницькі пушкарі поляк Станіслав Свірч 
і німець Каспор брали по 20 кіп грошів і кілька ліктів сукна33; у Києві 
Павел Русин повинен був виробляти на рік 15 каменів пороху, 
отримуючи тільки за цю роботу 15 кіп і 7 ліктів сукна34; у Луцьку 
Трик Верелавович “wynen robyty poroch z dostatku zamkowoho, kolko 
potreba”35, у Львові відомий пушкар-ливарник Леонард Герль займався 
також виробництвом пороху36; У Мозирю його виготовляв за 15 кіп 
грошів німець Яким37; черкаський пушкар Ворона з Мінську також 
робив порох з оплатою 15 кіп грошів і 7 ліктів сукна38; Станіслав з 
Тихоновця в Остерському замку, серед інших обов’язків, на рік повинен 
був виробляти 1 камінь пороху з оплатою 14 кіп грошів і 5 ліктів 
сукна39.

Таким чином, ставки пушкарів, котрі мали за обов’язок також і 
виробництво пороху в основному із замкової сировини (селітри, сірки, 
вугілля), були досить високими і складали у середньому 15 кіп грошів 
і 5 ліктів сукна щорічно.

Очевидно, якщо виробництво припасів до вогнепальної зброї у 
парі з розвитком селітряної промисловості в умовах прикордонного
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українського життя розвивалося й надалі, то попит на цю продукцію 
зростав. Виробництво пороху було заняттям небезпечним, що вимагало 
кваліфікації і високо оплачувалося в українському суспільстві.

З часом, потреба у поросі настільки збільшилася, що з’явилась 
окрема професія порохівника. У 1645 році серед вінницьких міщан 
зустрічається порохівник Степан Собко - людина досить заможна40. 
Дочка ремісника носила перлове намисто вартістю 150 польських 
злотих (майже восьмимісячна платня замковому пушкарю у цей час). 
Зіставивши його вартість з продажною ціною хутора вінницького війта 
П. Омельяновича (добре впорядкований хутір проданий у 1641 році 
вінницьким домініканам за 350 злотих), треба визнати, що порохівник 
був забезпеченою людиною41.

Крім виготовлення пороху, до обов’язку пушкарів додавалося 
також виробництво та ремонт вогнепальної зброї, куль, ядер. 
Виробляти легку вогнепальну зброю (гаківці, рушниці, аркебузи, 
мушкети) бралося досить багато фахівців українських замків. 
Звичайно, вони могли виготовити самотужки лише декілька одиниць 
такої зброї на рік. Кількість залежала також від умов контракту. Так 
овруцький пушкар Яків Семенович у 1540-х роках виготовляв тільки 
гаківницю та рушницю щорічно42; остерський пушкар Станіслав - два 
аркебузи на рік43; черкаський пушкар Томас Козел - ЗО кам’яних куль 
на рік44.

На продуктивність праці пушкарів впливав також рівень 
технології вироблення вогнепальної зброї. У Черкаському замку 
середини XVI століття працював пушкар Ворона, котрий “ручницы 
ковати умееть”45. Саме ця невелика фраза вказує на основну і найбільш 
відповідальну операцію у виробництві рушниці - виготовлення дула. 
З XVI століття у Європі рушничні дула виготовляли з кованого листа 
заліза, що згортався у трубку і зварювався по шву. Пізніше - дула почали 
сверлити46. Очевидно сверління дула вимагало спеціальних верстатів, 
яких могло і не бути в прикордонних українських замках.

Виготовлення середніх та важких гармат (серпентин, фальконетів 
та ін.) потребувало високого фаху, спеціалізації та наявності ливарні. 
У XV - половині XVI століттях головним і чи не єдиним центром 
виробництва гармат цих типів на Україні був Львів. Окрім львівських 
пушкарів-ливарників забезпечували українські замки артилерією 
також ремісники Кракова, а з середини XVI століття - Вільни47.

Відомо, що львівський майстер Леонард Герль відливав гармати 
для замків Львова, Житомира та Кам’янця. Відомі також імена інших 
львівських пушкарів-ливарників: Юрія (1504 р.), Андрія (1536 р.),
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Конрада Фрейліха (1505-1537 рр.), Луки (1537-1542 рр.), Матвія. 
Майстер-гарматник Данило Стефанович відливав у кінці XVI століття 
гармати для кам’янецького каштеляна Якуба Претвича; якийсь Юрій 
у 1614 році зобов’язався виготовити гармати для київського воєводи4®.

Навіть у арсеналі Бару, одного з головних оборонних пунктів на 
Україні, у 1646 році ми зустрічаємо тільки одного коваля Яна 
Шабловського, стельмаха Яна Колодзієнка, спеціаліста з виготовлення 
гонтів Бартоша Рашецького і теслів Кристіана Хольстена та Асмана 
Матияша49. Подібний набір ремісничих фахів говорить про 
спрямованість на обслуговування вже готового артилерійського парку 
(виготовлення гнотів, лож, коліс, поточний ремонт техніки), а не про 
розвиток місцевого виробництва гармат.

Що стосується ремонту замкового гарматного парку і ручної 
вогнепальної зброї, то ця умова найму пушкарів в українські замки 
була такою ж обов’язковою як і виробництво пороху. На неї звертали 
увагу як замкові уряди, так і центральна влада50.

Намісники, розуміючи необхідність мати фахівців-пушкарів у 
своїх замках, докладали зусиль, щоб позбутися некваліфікованих 
ремісників і, у той же час, платити новим якнайменше. Так овруцький 
староста у 1540-х роках перестав виплачувати гроші у сумі 8 кіп 
пушкарю Якову Семеновичу “для того ижь лепшого пушкара на датку 
своемъ ховаеть”. Цей пушкар Мойсей Чижевич за ту ж роботу 
отримував 6 кіп грошів щорічно51.

Відмовився від послуг пушкарів черкаський і канівський 
староста кн. Дмитро Федорович Сангушко у 1552 році. Він писав 
королю, що “пушкары два, которым платять, ино одинъ пьяница 
великий, а другий ничого неумееть”52. Очевидно, “великим п’яницею” 
був німець Томас Козел, котрий згадується у люстрації того ж року як 
такий, що “службу самъ себе выповедилъ, будучи на онъ часъ 
немоценъ”53. Інший пушкар - Ворона, згадується у люстрації як 
майстер на всі руки, ремісник-універсал. Але, можливо, він не дійшов 
згоди з новим старостою у якихось питаннях, чи князю здалося, що 
пушкар отримує завелику платню. Вірогідно саме Ворона був 
переведений на службу до нового Білоцерківського замку з Черкас.

Разом із безпосередніми обов’язками ремонту та нагляду за 
артилерійським парком замку (чи міста), пушкарі інколи бралися за 
виконання інших робіт. Як людей обізнаних з механікою, ми 
зустрічаємо їх у ролі міських годинникарів (“зегармістерів”).

Львівські пушкарі початку XV століття, наприклад, були 
прославленими годинникарями. Так Петро Шефеляр був міським
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Продукція львівських пушкарів-ливарників:
Майстер Гануш. Гармата 1524 р. 
Гармата з майстерні Гануша.
Майстер Гануш. Гармата 1524 р. 
Леонард Герле. Гармата 1550 р.
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зброярем і годинникарем. Другим відомим пушкарем-ливарником і 
годинникарем був Лаврентій Гелленбазен. Він же перший у Львові 
зробив модель і вилив гармату (десь між 1414 і 1416 роками)54.

У Київському замку 1552 року Якуб “zegarmistiz і puszkarz” мав 
слідкувати за справністю міського годинника. За цю роботу він 
отримував окрему платню: 5 кіп і 5 ліктів ліонського сукна на рік55. 
Сума досить велика у порівнянні з тим, що у деяких містах пушкарі за 
свої прямі обов’язки отримували стільки ж. Свою роль у величині 
ставки вірогідно зіграло іноземне походження майстра, що обумовило 
його високу кваліфікацію.

Інший пушкар цього ж замку - Станіслав - повинен був 
ремонтувати і підтримувати замкові ринви (для збору чи стоку води), 
за що також брав окрему платню: 3 копи грошів на рік56.

У XVI столітті, коли йшло широке пристосування артилерії як 
для захисту укріплень так і для їхньої облоги, пушкарі невільно мали 
бути обізнані з основами науки фортифікації. Подібні знання давали 
змогу ефективніше використовувати потенціал вогнепальної зброї, 
якою вони завідували. Тоді ж з’являються відомості про залучення 
пушкарів як фахівців-інженерів до робіт з реконструкції чи побудови 
укріплень на українських землях.

Пушкар Шимон Бохвич (у історіографії він відомий як Joba 
Breitfus або Іов Претвич) був також знаменитим інженером і у 1541- 
1544 роках працював над реконструкцією Кам’янецького замку57. У 
1551-1565 роках він - цехмістр новоствореної ливарні гармат у Вільні58. 
На відбудову Брацлавського замку 1552 року відправлений з Кракова 
“пушкар Валько” (Валентій), можливо той, що потім служив у Києві59. 
Він повинен був керувати усіма будівельними роботами60.

Інженерний та артилерійський фахи, що почали взаєдопов- 
нюватися вже у XVI столітті, стали невід’ємними частинами 
пушкарської справи на початку XVII століття, коли на українських 
землях широко розвивалося бастіонне будівництво, яке потребувало 
від пушкарів знання геометрії та тригонометрії. Відомі інженери 
займали високі посади у королівській артилерії. Теофіл Шомберг, 
котрий у 1617 році проектував і керував будівництвом Нового замку 
бастіонної системи у Кам’янці, був Генералом Коронної артилерії161. 
Фридерік Геткант, німець за походженням, королівський інженер, якого 
високо цінував король Владислав IV, фортифікував Львів (О. Чо- 
ловський вважає, що він був і керівником будівництва замку Кодак у 
1639 році62), при цьому займав уряд цехмістра Коронної артилерії63. 
Криштоф Гродзінський, комендант того ж Кодаку з 1640 до 1649 року,
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вивчав фортифікацію та артилерію у Голандії64. У Барі служив в чині 
капітана артилерії архітектор і геометр Себастіан Адерс, посланий 
коронним гетьманом Станіславом Конецпольським восени 1645 року 
в Крим для тайного обміру татарської країни65. У той же час арсенал 
у Барі побудував інженер-архітектор, коронний арматний Криштоф 
Арцишевський, автор аналогічних споруд у Мальборку, Варшаві, 
Львові, Кракові, Кодаку і Кам’янці66.

Треба ще додати, що поза стін замків у воєнних походах 
артилеристи часто виконували обов’язки шанцмістрів. Вони керували 
відділами так званих шанцхлопів, що призначалися до ремонту і 
побудови доріг на маршруті армії, до насипання шанців, побудови 
мостів, робіт під час облог67.

Прослідковуючи зміну ставок пушкарів довготермінового найму 
в українських замках з XV до середини XVII століть, треба відзначити 
тенденцію їх поступового збільшення. Пов’язано це було, вірогідно, 
як із підвищенням воєнної ролі артилерії, так і з професіоналізацією 
ремісників-пушкарів.

У перших роках XV століття львівські пушкарі отримували З 
копи грошів на рік. До кінця цього ж століття оплата підвищилась до 
18 гривен (14 кіп 24 гроша). Платня призначалася з міського бюджету68. 
Але така ставка для кінця XV століття була дуже високою і винятковою. 
Відомо, що таку ж суму “15 коп грошей з мыта Киевського” отримував 
за службу в прикордонному Брацлавському замку пушкар Балтізар у 
1506 році69. Середній же рівень оплати коливався від 6 до 10 кіп грошів 
на рік.

Виплата коштів, як правило, проводилася із місцевих прибутків, 
найчастіше - з найближчої (чи найбільшої) митниці. Коштовні речі, 
що також були частиною оплати (сукно, одежа) надсилалась із Скарбу. 
Так у кінці XV століття путивльські пушкарі отримували з місцевого 
мита по 6 кіп грошів, а також “по шубе чамровой (чорній, темній - ?), 
а по сукну махалскому (виготовлене у м. Мехелен, сучасна Бельгія)”70; 
з київського мита виплачувались гроші київським71 і брацлавським 
фахівцям72; з мита ковенського і берестейського йшла винагорода 
пушкарям Гридьку, Андрушку і Яну (8 кіп грошів), “а сукно зъ 
скарбу”73; луцький митник видавав кошти на оплату місцевих 
спеціалістів у 1503 році74.

Такий рівень оплати, що встановився у другій половині XV 
століття, переважав в українських воєводствах і у першій половині 
XVI століття. Ще в 1545 році зустрічаються ставки “6 кіп грошів і 
сукно лунське” у брацлавських і житомирського пушкарів75, хоча вони
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й вимагають підвищення платні. Овруцькому пушкарю Мойсею 
Чижевичу староста платив 6 кіп грошів, ліонське сукно і баранячий 
кожух на рік. Бувший овруцький пушкар Яков Семенович отримував 
8 кіп грошів “з Старостины..., а з земянское и месцкое корчмы”76.

У першій половині XVI століття встановлюється практика 
утримання пушкарів з корчемних прибутків (замкових і міських). Вона 
була популярною саме в українських замках, що входили до складу 
Великого князівства Литовського. У 1507 році король Сигізмунд І 
дозволив овруцькому наміснику кн. Семену Романовичу користуватися 
рік міською корчмою з умовою утримання з її прибутків двох пушкарів 
на досить високих ставках, оскільки вони повинні були виробляти 
порох і лагодити гармати77.

Вже у 1550-х роках ситуація змінилась і оплата замкових 
пушкарів підвищилась удвічі, становивши у середньому 12-15 кіп 
грошів і 5-7 ліктів ліонського сукна на рік78. Одночасно поширюється 
інший варіант утримання їх протягом довготермінового найму в 
українських замках. Наприклад, мозирські пушкарі Опанас Лизич і 
Пилип Русин “данины жадное из скарбу господарського не беруть, 
одно мають под собою у месте по тяглому дворищу...”79, що, очевидно, 
давало їм прибуток рівний готівковій платні за наймом. Житомирський 
фахівець Жигимонт із Прусії у додаток до грошової платні, невеликої 
на той час (6 кіп грошів і сукно), “derzyt dwe zemly: odnu sluzebnuju, a 
druhuju tywunowskuju, w kotorych zemlach derevo bortnoje iest у med na 
sebe laczyt”80. Але коли пізніше йому підвищили ставку, землі було 
відібрано.

Відомі прецеденти більш високої на той час платні пушкарям: 
20 кіп грошів і 3 ліктя сукна, 20 кіп грошів і 7 ліктів сукна у 
Вінницькому замку81; 26 кіп грошів у Луцькому замку82. Подібні факти 
тільки підтверджували тенденцію до її зростання.

Хоча для фінансової системи Корони Польської і Великого 
князівства Литовського оплата послуг великої кількості фахівців була 
дуже обтяжливою. У 1555 році видаток на платню пушкарям і візницям, 
що обслуговували на місяць 232 гармати становив 87585 злотих. Це 
скрупульозне обчислення зробив ленник Корони Польської, Пруський 
князь Альбрехт Гогенцоллерн у своїй праці, перевиданій у 1561 році 
польською мовою Мацеєм Струбичем (“Księgi о rycerskich rzeczach а 
sprawach wojennych”)83. Для порівняння: у той період увесь річний 
прибуток Скарбу не перевищував 300000 злотих (82000 - з королівщин, 
185000 - з податків)84.

Платня за послуги найманих пушкарів у 1570-х роках підви
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щилася більш ніж у два рази. Згідно записів книг Коронного Скарбу 
pixidarii Білої Церкви, Канева, Остра, Черкас отримували 10 флоринів 
на квартал85, що становило 37 кіп і 20 грошів на рік. Сума навіть у 
порівнянні з серединою століття була великою, але фахівці інших 
замків мали й вищі ставки. При цьому існувала чітка диференція в 
оплаті.

Так, у Київському замку начальник загону пушкарів Лаврентій 
Бачлер отримував ЗО флоринів на квартал (112 кіп грошів на рік); два 
пушкарі: Помірник та Адамович - по 20 флоринів на квартал (74 копи 
і 40 грошів на рік); ще три ремісники: Андрій, Захарій та Якуб - по 10 
флоринів на квартал (37 кіп і 20 грошів на рік)86. Подібна сітка оплати 
була і у Любецькому замку: пушкарі Ян Гендрик і Станіслав Мієвський 
- по 20 флоринів на квартал, Георгій Дренкович - по 10 флоринів87. На 
жаль, немає відомостей про рівень майстерності, спеціалізацію та 
обов’язки цих артилеристів, тому ми можемо робити тільки 
припущення, що рівень платні залежав від цих чинників.

До середини XVII століття платня найманим пушкарям в 
українських замках продовжувала зростати. У 1647 році, наприклад, 
помічники пушкарів Барського замку отримували 8 злотих щомісяця 
(38 кіп грошів нарік)88 - тобто стільки ж, скільки фахівці-артилеристи 
у 1574 році. Барські пушкарі Томаш Козловський і Якуб Грегер 
отримували по 18 злотих на місяць (86 кіп грошів на рік)89. 
Кам’янецький пушкар Ганс Шварц - 20 злотих на місяць (96 кіп грошів 
на рік)90.

За спостереженням польського дослідника військової техніки 
Т. Новака річна платня пушкарю у першій половині XVII ст. коливалася 
від 180 до 288 злотих91. Його дані показують, що диференція ставок 
артилеристів залишалася досить суттєвою, як і у попередньому 
столітті. З великим -відривом у сумі винагороди йшли фахівці, котрі 
перебували на посадах замкових інженерів. Барський інженер Миколай 
Комніс отримував на місяць 30 злотих (144 копи грошів на рік); його 
колега у замку Кодак Ганс Якуб Лок - 50 злотих на місяць (240 кіп 
грошів щорічно)92.

Оцінюючи загальний рівень утримання замкових пушкарів в 
українських воєводствах Речі Посполитої, треба визнати його 
достатньо високим. Вони отримували платню вищу ніж вояки інших 
родів військ. Польський дослідник Я. Віммер наводить дані, за якими 
у 1587 році квартальна платня кварцяного гусара становила 15 злотих 
а вояка козацької роти -12 злотих93 (відповідно - 24 і 19 кіп грошів на 
рік). У 1630-40-х роках платня гусара була підвищена до 30, а “козака”
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-до 24 злотих94 (відповідно - 48 і 38 кіп грошів на рік). Оплата пушкарів 
довготермінового найму була у 2-3 рази вищою, залежно від різниці 
обов’язків і посад.

Іншим питанням є те, що разом з підвищенням платні купівельна 
спроможність злотого знижувалась. Якщо на місячну ставку товариша 
гусарської корогви у другій половині XVI століття можна було купити 
у Кракові 400 кг. пшениці або 700 кг. жита, то у середині XVII століття 
- тільки 200 кг. пшениці або 500 кг. жита95.

Таким чином, на виробництво і підтримання артилерії, а також 
на утримання пушкарів, державою витрачались величезні суми, котрих 
не вистачало для задовільного забезпечення замків. Особливо це 
питання загострилося у перших десятиліттях XVII століття. В 1637 
році король Владислав IV через сеймову ухвалу впровадив так звану 
подвійну кварту (guarta dupla). Вона подвоїла звичайну кварту, плачену 
на утримання кварцяного війська, і призначила нову частину (кварту) 
на утримання артилерії96.

Проте, не дивлячись на значні фінансові видатки, в українських 
замках пушкарів частіше всього не вистачало. Така ситуація 
призводила до недостатньо ефективного використання замкових 
запасів вогнепальної зброї, у першу чергу - гармат. Ідеальним варіантом 
було, коли кожен пушкар обслуговував одну гармату, як у Московському 
поході 1502 року (13 пушкарів -13 гармат)97. Але в замках українських 
воєводств такого розкладу ніколи не існувало.

Найбільше пушкарів завжди знаходилось у головних замках 
(опірних оборонних пунктах усього південно-східного українського 
порубіжжя): Барі, Кам’янці, Києві, Кодаку, Львові. Пушкарські загони 
цих замків (арсеналів) складалися з 4-10 чоловік (разом з поміч
никами). Бар: 1552 р. - декілька чоловік (“prout pixidarii castrenses 
testantur” (“згідно з тим, як пушкарі замкові свідчили”)98, 1646 р. - 
декілька пушкарів і 9 помічників99; Кам’янець: 1494 р. - декілька 
чоловік100, 1613 р. - 4 пушкарі101, 1648 - декілька чоловік102; Київ: 
1552 р. - 5 пушкарів103, 1574 р. - 6 пушкарів104, Кодак: 1646 р. - 10 
пушкарів з помічниками. Т. Новак вважає, що на 14 гармат кодацького 
арсеналу такої кількості обслуги було замало105.

Коли значно збільшилася скорострільність гармат, вони стали 
потребувати оперативнішого обслуговування, а отже - більшої кількості 
фахівців. І якщо помічники могли виконувати заряджання гармати, то 
пушкарі тепер забезпечували тільки прицільну стрільбу під час бою. 
Тому у першій половині XVII століття спостерігається чисельне 
збільшення пушкарських замкових загонів.
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Найчастіше в українських замках перебувало на службі разом 
2-3 пушкарі:БілаЦерква(1552 р.)106; Брацлав(1506 р.)107, (1545 р.)108; 
Вінниця (1496 р.)109, (1552 р.)110; Кременець (1552 р.)ІМ, (1563 р.)112; 
Луцьк (1503,1504 рр.)"3; Любеч (1574 р.)114; Мозир (початок XVI ст., 
1552 р .)" 5; Овруч (1545 р .)116, (1574 р.)117, (1628 р .)118; Путивль 
(1497 р.)119, (1499 р.)120, Хмільник (1571 р.)121; Черкаси (1552 р.)122.

Але для великих замків такої кількості пушкарів було замало, 
на що вказували і люстратори. У Брацлавському замку 1545 року 
служило три пушкарі і люстратор висловлював думку, що “tych 
puszkarey mało jest, treba jeszcze trech” 123. Сучасник вважає 
ненормальним становище потенційної оборони замку при трьох 
пушкарях. Критичним воно ставало, коли великий замок обслуговував 
усього один фахівець, як у Житомирі того ж року. На згубність такого 
положення вказував люстратор староства: “...toho puszkara na tom 
zamku odnoho chowaty mało iest, bo zamok welyk: czasu pryhody, oborony 
tomu zamku on sam odyn wczynyty ne mo et, potreba iest podle welykosty 
toho zamku naymney troch puszkarey mity”124. Але пропозиція не була 
прийнята і цей же один пушкар служив через десять років.

Випадків служби одного пушкаря у великому замку, в укра
їнських воєводствах було небагато (нами нараховано всього десять 
від загальної кількості). Найчастіше це стосується чомусь південних 
прикордонних замків: Біла Церква (1574 р.)125; Канів (1552р.)126, 
(1574 р.)127; Уланів (1565 р.)128; Черкаси (1488 р.)129, (1574 р.)130 та інші.

Міста утримували, як правило, одного пушкаря, рідше - двох. 
Пов’язано це було як з невеликим гарматним парком, так і з поширеним 
володінням міщанами особистою ручною вогнепальною зброєю. Два 
пушкарі перебувало у місті Кам’янці (1565 р.), (на той час міський 
вогнепальний арсенал був досить солідним)131; пушкар Зоцько - у 
Житомирі (1605 р.)132; пушкар-католик - у Польському Барі (1607 р.)133. 
У невеликих приватних замках частіше всього служив один пушкар, 
як у Несухоїжі (1578 р.)134; та Кубличі (1631 р.)135 та ін.

Міські пушкарі одержували платню нижчу ніж замкові. Так 
кременецькі міщани завжди утримували пушкаря і виплачували йому 
5 кіп грошів на рік136, тоді як замкові пушкарі Кременця мали 12 кіп і 
20 грошів щорічно137.

Дослідження питання пушкарської служби не було б повним без 
оцінки національного складу загону фахівців - артилеристів в 
українських замках. Серед більше вісімдесяти відомих прізвищ 
пушкарів, що служили на території українських воєводств з XV до 
середини XVII століття, 70 % - це найманці з інших країн Європи,
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головне: поляки, німці, чехи.
Прослідкувати якусь чітку тенденцію до збільшення кількості 

замкових пушкарів руського походження не видається можливим за 
браком джерельного матеріалу. У той же час, на наш погляд, певний 
ріст можливо припустити з великою долею вірогідності. Пов’язаний 
він із встановленням традиції пушкарської справи серед населення 
українських міст. Очевидно, саме міщанський стан дав українському 
суспільству найбільше фахівців-артилеристів.

Наприклад, у Мозирському замку 1552 року служили два місцеві 
руські пушкарі “Опанасъ Лызичъ а Пилипъ Русинъ”, для котрих ця 
служба йшла у рамках військової повинності на користь держави138. 
Серед міщан Мозиря згадуються ще два бувших пушкаря: “Василій 
Пушкарь” і “Яцко Случанинъ пушкарь”139.,

Варіант виконання трьома руськими фахівцями пушкарських 
обов’язків як військової повинності зустрічаємо у Брацлаві (1545 рік). 
Більше того, один з них - Лаврин - мав двох синів, котрих навчив цій 
спеціальності. На їхню добру підготовку звернув увагу і люстратор у 
своїй доповідній записці королю, коли пропонував збільшити кількість 
пушкарів у замку: “mimo nich, inszych ne potreba iskaty”140.

Але для державного чиновника середини XVI століття 
становище, коли в українському замку були тільки пушкарі руського 
походження, було не нормальним і, скоріше за все не звичним. Тому у 
цій же записці люстратор додає: “...a wedie у to by ne szkodylo, koliby 
mezy ruskich puszkarey - odeń był Lach, albo Czech, nauczony puszkar, 
dla lepszoje у pewneyszoje sprawy у strelby zamkowoje”141.

Таким чином, “nauczony puszkar” (фахівець) поляк або чех 
протиставляється руським пушкарям (не фахівцям). Для сучасників 
достатньо було тільки національної приналежності пушкаря (поляк, 
німець, чех), щоби бути впевненим у його професійності та 
компетентності.

Це положення зберігалося й надалі. Практично не зустрічається 
випадків, щоб у великих українських державних замках служили тільки 
руські пушкарі, або руські під керівництвом іноземця. Про це також 
свідчить складений до сейму 1647 року список найманих у Коронну 
артилерію пушкарів, що служили у вісьмох цейхаузах Речі Посполитої 
(українських у тому числі). Серед 106 службовців більшість - із 
Західної Європи, менше - поляків і лише декілька чоловік руського 
походження142.

Але не дивлячись на малий відсоток руських пушкарів, 
розповсюдження артилерії в українських замках відігравало велику
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роль у становленні місцевої школи цієї важливої військової 
спеціальності.

Крім замкових осередків, на українських землях у XVI - першій 
половині XVII століття розвиток пушкарської справи відбувався також 
у козацьких військах. Встановлювалася національна традиція, що 
використовувала досвід розвитку артилерії Корони Польської, 
Великого князівства Литовського та Московської держави. її 
ефективність показали воєнні кампанії за участю козацьких військ 
другої половини XVII століття.
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