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У дослідженні розглянуті історичні обставини проникнення та використання 
вогнепальної зброї на руських землях за часів князювання династії Гедиміновичів. 
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В исследовании рассмотрены исторические обстоятельства проникновения и 
использования огнестрельного оружия на русских землях во времена княжения династии 
Гедиминовичей.  
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In the research the historical circumstances of the penetration and use of firearms by the 
Ruthenian lands during the reign the dynasty of Hedyminovyches are examined. 

Key words: Synovodska battle, Hedyminovyches, gunpowder, cannons, fortifications. 
 
Синьоводська битва, яка відбулася восени 1362 р. і належить до числа 

найвизначніших воєнних подій розвинутого середньовіччя, останнім часом 
привертає увагу достатньо широкого кола дослідників. Однак у загальних та 
спеціальних працях присвячених цьому бойовому зіткненню не знайшлося 
місця аспектам, пов’язаних з вогнепальною зброєю, яка в цей самий період 
з’явилася на території Центральної та Східної Європи і згодом почала активно 
впливати на розвиток усієї військової справи у вказаних регіонах. При цьому, 
важливо було б з’ясувати, яку ж роль відіграли князі з династії Гедиміновичів 
у появі та використанні цього нового військово-технічного винаходу як в 
підвладних Литві, так і суміжних з нею руських землях. 

За недостатньо підтвердженою інформацією з писемних джерел самі 
литовці познайомилися зі ствольною пороховою артилерією за декілька 
місяців до битви з татарами на Синіх Водах. У квітні 1362 р. вона була 
використана прусськими хрестоносцями під час облоги добре укріпленого 
Ковна. Наявність вогнепальних засобів у розпорядженні орденського війська 
можна пояснити присутністю в його лавах значної кількості англійських, 
італійських та німецьких вояків [4, с. 186; 50, с. 531 – 539; 53, с. 156]. Останні 
ж при проведенні облогової операції ґрунтувалися на військово-технічних 
досягненнях, випробуваних у війні на території Франції, яка тривала з 1337 по 
1360 роки і закінчилася укладенням миру в Бретіньї [3, с. 5 – 8, 24 – 36, 330 – 
332; 17, с. 176]. Це дає можливість говорити про певний технологічний вплив 
першого етапу так званої “Столітньої війни”1 на військову справу інших 
                                                
1Відомо, що в ході цього англо-французького збройного конфлікту обидві воюючі сторони достатньо 
активно використовували нову порохову зброю. Особливо це стосується англійців, які вже 26 серпня 
1346 р. у битві під Кресі успішно застосували її в польових умовах. Сучасник цієї події, 
флорентійський хроніст Дж. Віллані говорить, що вояки короля Едуарда ІІІ пустили в дію “бомбарди, 
які стрясали повітря і землю таким гуркотом, що здавалося, розгнівався бог-громовержець. Вони 
завдавали великих втрат людям і валили з ніг коней” французького війська [7, с. 442]. Використання 
нових вогнепальних засобів знайшли підтвердження і під час тривалих археологічних досліджень поля 
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європейських держав. Вогнепальний характер мали, на думку дослідників, і 
“військові знаряддя, так звані “гуки” (instrumentumbellicumdictum “huke”), за 
допомогою яких лівонські хрестоносці пробували здобути в серпні – вересні 
1377 р. “Новий замок” у Полоцькій землі [4, с. 184; 6, с. 218; 12, с. 77]. 
Розшифровуючи німецьке слово “huke”, варто зауважити, що, говорячи про ці 
бойові засоби, автор “Лівонської хроніки” Герман Вартберґ ужив латинський 
термін “instrumentum”, яким у середньовічних наративних джерелах досить 
часто позначалися ранні зразки ствольної порохової зброї [1, с. 318; 6, с. 219]. 
Згідно з повідомленням прусського хроніста Віґанда із Марбурґа, у 1381 р. 
хрестоносці знову використали “бомбарди проти язичників” 
(quumantehectemporanonasportabantbombardascontrapaganos) на території Литви 
[12, с. 77; 50, с. 599 – 600]. 

Що ж стосується того, коли самі литовці почали застосовувати новий 
вогнепальний засіб, то, як свідчить вище названий автор, великий князь 
Кейстут Гедимінович уже мав гармати в квітні 1382 р. під час облоги 
орденського замку Юрґенбурґ [12, с. 77; 50, с. 613]. Хроніст не говорить, 
звідки володар Трок, Жмудії, Гродненщини і Берестейщини отримав їх: чи 
були це відбиті в хрестоносців гармати, чи він зумів десь замовити 
виробництво бомбард для себе, у важливому бойовому значенні яких сам 
переконався після численних воєнних зіткнень з орденськими військами. 
Вважаємо більш ймовірним перший варіант. У 1380 – 1381 рр. литовці 
декілька разів нападали на землі супротивника, у ході яких Кейстут міг 
захопити в замках хрестоносців такі цінні військові трофеї [50, с. 610 – 612; 56, 
с. 112 – 115]. Водночас, Віґанд залишив повідомлення, що в 1383 р. під час 
міжусобної збройної боротьби у Великому князівстві Литовському великий 
магістр подарував князю Ягайлу Ольгердовичу “pixidum”, привезені 
хрестоносцями для облоги Трокського замку [4, с. 184; 50, с. 618]. Отже, 
скоріше за все литовські правителі з династії Гедиміновичів познайомилися з 
використанням ствольної порохової зброї завдяки активним контактам з 
Німецьким орденом у Пруссії2. 

З цього часу і пізніше інформація про новий вогнепальний засіб дальнього 
бою усе частіше зустрічається на сторінках середньовічних актових та 
наративних джерел. До речі, саме за допомогою нього князь Вітовт 
Кейстутович, отримавши литовський великокнязівський престол, розпочав 
активну централізаторську політику на підвладних йому руських землях. Так, 
навесні 1393 р. великий князь почав з гармат “стрельбою обудвух добывати 
замков” при облозі Вітебська, який зайняв повсталий князь Свидригайло 
Ольгердович разом з “войском неметким” [4, с. 184; 46, с. 73]. Восени того ж 
року Вітовт рушив “со всими силами литовскыми к Подолию. И то вслышал 
князь Федор Корятович, выбегл ис Подолскои земьли ко Угромь, а городы 
осадил волохи, и вгорскыи князь Феодору помочь дал. А князь велики Витовът 
перове пришед ко Брясловлю, и выма Брасловл пришел ко Соколицю, и 
Соколець вынял, и пришел ка Кеменцю в ночи, и Каменца добыл, а потомь 
Смотричь вынял и Сколу, и Черленыи городокь, и вси городы позаседал. И 
воєводу князя Федора, што на тых городах, на имя Нестиса, вынел, и по всим 
городом князь великыи Витовт свои старосты посажаль” [10, стб. 82 – 83; 21, 

                                                                                                                                               
битви. Загалом було виявлено п’ять артилерійських снарядів, з них: 3 – залізних і 2 – кам’яних ядер [3, 
с. 185 – 187]. 
2За найбільш достовірними писемними даними перші постійні артилерійські арсенали в замках 
прусських хрестоносців з’явилися не раніше 1374 р. Тому усі повідомлення про використання ними 
гармат раніше за вказану дату не знаходять однозначної підтримки серед більшості фахівців [12, с. 77; 
58, с. 84; 60, с. 23 – 26]. 
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с. 66; 47, с. 139 – 140]. Більшість дослідників пов’язують таке швидке 
завоювання подільських замків з активним використанням литовським 
військом ствольної порохової зброї [28, с. 233 – 234; 36, с. 56]. Це припущення 
знаходить підтвердження і в речовому матеріалі виявленому під час розкопок 
відповідних археологічних об’єктів на Середньому Побужжі. Зокрема, на 
городищі – замчищі у с. Сокільці було знайдено 8 ядер різного розміру. З них 
перші чотири виготовлено з каменю, мають округлу форму і діаметр 120 – 
150 мм. Наступні три округлих снаряди також є кам’яними і мають діаметр 50 
– 60 мм. Останнє ядро зроблено з глини чорного кольору з металевою 
серцевиною в середині й має 40 мм в діаметрі. У ході досліджень оборонних 
споруд Брацлавського замчища поки що виявлено лише одне кам’яне ядро 
діаметром 110 мм. Усі ці знахідки переважно датуються кінцем XIV – 
початком XV ст. [8, с. 78, 82]. Указані характеристики артилерійських снарядів 
дають можливість приблизно визначити величину ствольних порохових 
знарядь для яких вони призначалися. Якщо умовно визначити, що товщина 
стінок гармат становила в середньому до 5 см, то їх калібр навряд чи 
перевищував 120 – 200 мм3. Ці розміри вказують, що вони скоріше за все 
належали до типу легких бомбард, які були зручними при транспортуванні. 
Стволи їх, як правило, прикріплювалися до колод або лафетів. Уже в період 
так званих “Гуситських війн 1419 – 1434 рр.”, як свідчить середньовічна 
іконографія, подібні гармати встановлювалися на вози (рис. 1) або колісні 
лафети (рис. 2) і використовувались не тільки під час облог укріплень, але й 
брали участь у польових битвах, через що й отримали назву “гуфниці” (від 
“huf” – “загін”, “полк”). Саме від чеських “гуфниць” веде свій початок полкова 
артилерія [12, с. 84 – 85; 20, с. 170, 210, 279; 52, с. 90 – 98]. Оскільки вони 
стріляли кам’яними ядрами, то належали до бомбард типу “steinbüchsen”4. 
Проте відсутність необхідних писемних свідчень не дають можливості точно 
встановити особливості їх конструкції. 

У руських літописах збереглися цінні повідомлення про використання 
артилерійського озброєння в цей самий період у польовому бойовому 
зіткненні на підвладних Литві південних руських землях. Так, 13 вересня 1399 
р. під час битви проти золотоординців на річці Ворсклі, князь Вітовт 
Кейстутович розташовувався “во обозе, въ кованыхъ телегахъ на чепехъ 
железныхъ, со многими пищалми и пушками” [23, с. 173; 42, с. 116; 49, с. 45]. 
Отже, ствольну вогнепальну зброю литовці, на перших порах, відважувалися 
вивозити на польову битву не інакше як під захистом возового укріплення – 
“ваґенбурґа”. Але в боротьбі проти мобільного супротивника новий бойовий 
засіб виявився малоефективним. Про це сам літописець відзначив, що “въ поле 
чисте пушки и пищали недействени бываху” [4, с. 184 – 185; 14, с. 63; 23, с. 
173]. Слабкість ранніх вогнепальних знарядь та їх вразливість була пов’язана з 
малою скорострільністю, складністю пересування й невеликою дальністю 
стрільби. Очікуваний ефект, мабуть, був переважно психологічним. Після 
перших залпів кінним загонам достатньо було швидко кинутись вперед, щоби 
захопити гармати і знищити артилерійську обслугу. Тому задум великого 
                                                
3Що стосується величини ствольних знарядь, які використовувалися на зламі XIV – XV ст., то серед 
них вирізняються три різновиди, згідно з розмірами калібрів. До легких належали гармати калібром 
від 120 до 200 мм, до середніх – від 250 до 450 мм, а до важких – від 500 до 800 мм [44, с. 334; 53, с. 
157; 60, с. 12]. 
4Збереглися описи двох видів гармат того часу. Частина з них були бомбарди, які стріляли кам’яними 
снарядами і тому називалися по-німецькі “steinbüchsen”. Вогнепальні знаряддя, що стріляли залізними 
ядрами, по калібру меншими за кам’яні, відомі у писемних джерелах під назвою “lotbüchsen”. Проте 
який вид гармат на той час переважав у литовському війську так до кінця залишається невідомим [44, 
с. 334; 58, с. 84; 60, с. 12 – 22]. 



Випуск 20 Серія: ІСТОРИЧНІ НАУКИ   НАУКОВI ЗАПИСКИ 

 166 

литовського князя використати вогнепальну зброю проти маневреного 
татарського війська зазнав повного краху5. 

Нова порохова зброя спочатку була переважно оборонно-позиційною, 
тобто такою, яку розташовували на замкових стінах та вежах. У зв’язку з цим 
низка замків на руських землях під владою Великого князівства Литовського 
зазнало суттєвих архітектурних змін. Наприклад, необхідність в модернізації 
споруд Луцького замку виникла тоді, коли вогнепальні засоби дальнього бою 
стали все більше впливати на перебіг облогових операцій, а старі укріплення, 
зведені до появи ствольних порохових знарядь, виявилися надто вразливими 
[26, с. 106; 35, с. 189 – 191]. Збільшення товщини стін та висоти веж замку, а 
також перебудова на них бійниць, придатних для ведення бою за допомогою 
вогнепальної зброї, були здійснені в період князювання Вітовта та вже 
згадуваного Свидригайла. Вірогідно, що в часи останнього над замурованими 
проміжками між зубцями-мерлонами вище рівня старих бійниць було 
влаштовано додатковий ряд аркоподібних бійниць, які давали можливість 
стріляти з нової ствольної зброї [26, с. 107; 38, с. 181 – 182; 40, с. 46 – 47]. Так, 
улітку 1431 р. руська залога Луцького замку, за повідомленням польського 
хроніста Яна Длугоша, завзято оборонялася від війська Ягайла при допомозі 
“bombardisetfistulis” [4, с. 196; 38, с. 181; 51, с. 455]. Дане свідчення є досить 
важливим, оскільки в польській термінології слово “fistula”, як і його руський 
синонім “пищаль”, мали вузьке значення й стосувалися в основному ручної 
вогнепальної зброї. До речі, при проведенні досліджень на території міста, 
виявлено два круглих кам’яних ядра діаметром 140 та 260 мм [4, с. 196; 38, с. 
181 – 182; 40, с. 27]. 

Знахідка кам’яного артилерійського снаряду діаметром 100 мм під час 
розкопок замку в Перемилі дає змогу стверджувати, що з використанням 
ствольних порохових засобів були знайомі й інші волинські міста. Відбулося 
це ймовірно в часи правління великого князя Вітовта Кейстутовича [39, с. 20]. 

Однак питаннями забезпечення укріплень гарматами займалися не тільки 
представники великокнязівської влади Литви, але й удільні князі з метою 
захистити свої руські уділи. Для прикладу, існують підстави для припущення, 
що з використанням порохових артилерійських знарядь були знайомі 
подільські князі Олександр і Федір Коріятовичі6. Зокрема, дослідження 
давнього ядра західного муру Кам’янець-Подільського замку засвідчили, що 
товщина та форма його бійниць були пристосовані до використання ствольної 
вогнепальної зброї [31, с. 139 – 140]. Звідки Коріятовичі могли отримати новий 
бойовий засіб, відповісти наразі складно. Проте відомо, що вони підтримували 
активні політичні й економічні стосунки з Польським і Угорським 
королівствами7, а також Московським великим князівством [9, с. 108, 111 – 
112]. 

Водночас слід відзначити, що князі з династії Гедиміновичів сприяли появі 
й використанню артилерійського озброєння і в землях Північно-Східної та 
                                                
5В подальшому Вітовт намагався використовувати ствольну порохову зброю переважно в облогових 
операціях. Під Грюнвальдом, 15 липня 1410 р., великий литовський князь маючи артилерію у своєму 
розпорядженні не наважився застосувати її в польових умовах проти орденського війська, що як 
показав підсумок битви виявилося правильним рішенням [44, с. 336]. 
6Знахідка кам’яного ядра діаметром 90 мм на городищі Зелена Липа дає підстави припускати, що 
Коріятовичі могли користуватися послугами ствольних вогнепальних знарядь ще взимку 1377 р., коли 
вони воювали проти молдавського господаря Петра Мушата [43, с. 220]. 
7Джерела фіксують перші дати, пов’язані зі зберіганням та використанням вогнепальної зброї в цих 
державах наступним чином: в Угорщині – 1378 – 1381 рр., а в Польщі – 1383 р. В усіх наведених 
випадках писемні повідомлення відображали лише достатньо помітні події, таким чином, перші 
експерименти могли відбутися дещо раніше [4, с. 184; 12, с. 77 – 78; 62, с. 6 – 7]. 
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Північно-Західної Русі. Вважається, що ствольні вогнепальні засоби з’явилися 
в Москві між 1376 (коли зі стін одного з болгарських міст проти руської раті 
були задіяні не названі порохові знаряддя – “з города гром пущаху”) та 1382 
рр. (коли на укріпленнях міста поряд з пороками і самострілами згадуються 
вже введені до звичайного вжитку “пушки и тюфяки”) [23, с. 74 – 75; 26, с. 24]. 
Логічно припустити, що новий бойовий засіб було прийнято на озброєння в 
Москві в період найбільш інтенсивних військових приготувань, що 
безпосередньо передували “Донскому побоищу” [4, с. 184; 12, с. 77]. При 
цьому, беззаперечним фактом залишається те, що обороною столиці 
Московського великого князівства від війська золотоординського хана 
Тохтамиша в серпні 1382 р. керував ніхто інший, як “князь литовській, 
именемъ Остей, внукъ великого князя Олгирда” [23, с. 73 – 75; 32, с. 43 – 45]. 
Безумовно, що це сталося неспроста, особливо, якщо враховувати, що за його 
наказом на атакуючих татар городяни “ови стрелами стреляху с заборол, овис 
команием шибаху на ня, друзи же тюфяки пущающе на них, а иные 
самострелы напоминающе пущаху, и пороки пущаху, а иные великие пушки 
пущаху”, які були встановлені на вежах Московського кремля (рис. 3) [32, 
с. 44]. 

Окремі дослідники не відкидають можливості проникнення вогнепальної 
зброї в землі Північно-Східної Русі саме через територію Великого князівства 
Литовського. На таке припущення наштовхує одне літописне повідомлення, 
згідно якого в 1389 р. “изъ немець вынесоша пушкы” в руські землі [25, стб. 
444]. В основних деталях цей процес подається наступним чином: “рицарі-
меченосці вперше вжили гармат у 1380 р. Через два роки придбали артилерію 
литовці, можливо, запозичивши її в орденських братів. У свою чергу русини 
познайомилися з дією гармат через литовців” [5, с. 248 – 249; 18, с. 111; 29, 
с. 66]. Незважаючи на деякі неточності, запропонована версія проникнення 
нової вогнепальної зброї в суміжні з Литвою руські землі виглядає цілком 
правдоподібно8. Більше того, в перших російських історіографічних 
компіляціях збереглося цінне повідомлення, згідно якого повернувшись з 
походу проти Німецького ордену в листопаді 1410 р., “князь великий Витовт 
прислал зятю своему великому князю Василию дары многи и 2 пушки медяны 
прусские” [37, с. 216]. Таким чином, імовірний, “литовський” шлях 
проникнення ствольної порохової зброї на територію Московського великого 
князівства знаходить певне підтвердження в повідомленнях руських 
наративних джерел. 

Не останню роль відіграли князі з династії Гедиміновичів і в появі та 
використанні гармат в землях Північно-Західної Русі, зокрема, у Новгороді 
Великому, у якого деякі з них неодноразово перебували на службі разом зі 
своїми військовими підрозділами. Так, уже в 1394 р. “месяца августа въ 1 день, 
приидоша новгородцы ко Пъскову ратию в силе велице, и стояша оу Пскова 8 
днии, и побегоша нощию прочь посрамлении милостию святыя троица; тогда 
князя копороского оубиша Ивана и инех боляръ много, овых избиша, овых 
поимаша, а пороки и пущичи пометаша” [30, с. 96 – 97; 33, с. 25]. Завдяки 
інформації з інших літописів відомо, що серед головних керівників цього 
невдалого походу війська Новгорода Великого був служилий князь Роман 
Федорович, онук Ольгерда Гедиміновича, родоначальник князів Кобринських 
[9, с. 137; 23, с. 156; 45, с. 93; 63, с. 41]. А його супротивником у цій війні був 
                                                
8Наведена версія знаходить підтвердження і в лінгвістичному аналізі загальнослов’янського слова 
“пушка”. Воно, ймовірно, було запозичене і в литовську мову, де цей вид зброї дальнього бою 
називається “püčzka”, що зайвий раз свідчить про досить тісні військові контакти Литви з руськими 
землями [5, с. 249]. 
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інший литовський князь – Андрій Ольгердович, активний учасник битв з 
татарами на річці Вожі (1378 р.) та Куликовому полі (1380 р.), якого псковичі 
запросили до себе на військову службу [9, с. 192; 30, с. 97; 45, с. 158 – 160]. 

Судячи з вище наведеного літописного повідомлення, разом з ствольними 
пороховими знаряддями, новгородська рать під час облоги Пскова застосувала 
й інші далекобійні військово-технічні засоби – “пороки”. Усі ці види бойової 
техніки в ході штурму оборонних споруд вели стрільбу практично з одної 
дистанції. Пояснюється це тим, що ранні види гармат не мали необхідної 
вогневої потужності для пробиття стін укріплень супротивника. На це 
вказують і наявні археологічні матеріали. Знайдене під час розкопок у 
Новгороді Великому залізне ядро має діаметр всього 70 мм і датується XV ст. 
[2, с. 415; 27, с. 150]. За розміром воно підходило для стрільби з невеликих 
казеннозарядних ствольних знарядь (рис. 4), що наразі зберігаються в 
зібраннях Артилерійського військово-історичного музею в Санкт-Петербурзі. 
Останні, з огляду на особливості їхньої конструкції, датуються кінцем XIV – 
першою половиною XV ст. [1, с. 298 – 302]. 

Більш успішним для новгородців було використання гармат в польових 
умовах. Зокрема, літописи говорять, що 6 липня 1447 р., “князь Александръ 
станы сташа на Нарове с новгородцы, биющеся через Норову реку с погаными 
немцы. И пособи Богъ, святыи Софии премудрости Божия мужем новгродцемъ 
и князю Александру, и победиша поганыхъ немець, а инех много их на мори в 
бусах погибоша, а инии истопиша в мори, а инех руками поимаша 80 и 4 
немчина, и с ними два князца яша немецькая, и много добытка добыша 
молитвами благовеерныхъ князеи” [11, с. 71 – 72; 15, с. 118; 16, с. 133; 22, стб. 
191; 33, с. 48]. Отже, битва з лівонськими і прусськими хрестоносцями на 
Нарові, в ході якої активно застосовувалися ствольні вогнепальні засоби, 
закінчилася переконливою перемогою новгородців. Цього разу їхнім військом 
керував служилий князь Олександр Васильович Чарторийський, який 
нещодавно був запрошений у Новгород Великий. Необхідний досвід 
використання порохової артилерії він9 здобув, напевно, беручи активну участь 
у міжусобних війнах у Великому князівстві Литовському (1432 – 1438 рр.) та 
Московському великому князівстві (1434 – 1453 рр.) [9, с. 152; 11, с. 72; 48, 
с. 95]. Гармати, як і раніше, у поле вивозилися та розташовувалися під 
прикриттям “ваґенбурґа”, що набув особливого поширення в Східній Європі 
як прийом мобільної оборони після повернення з Чехії литовських князів 
Сигізмунда Корибутовича та Фрідріха Острозького, які принесли в означений 
регіон тактичні елементи, характерні для гуситського військового мистецтва 
[9, с. 128, 147 – 148; 41, с. 15 – 16; 65, с. 54]. 

Під час контактів з князями з династії Гедиміновичів землі Північно-
Західної Русі познайомилися і з використанням важких “проломних” бомбард. 
У 1428 р., за повідомленням руських наративних джерел, “князь велики 
Витовтъ Кестутьевич литовскій со многими силами ходилъ ратью на 
Новгородъ Великій; бяху же съ нимъ и пушки и туфяки и пищали; едина же съ 
нимъ пушка велика велми, Галка именемъ, везяху ея на сороце конехъ отъ утра 
до обеда, а отъ обеда до полудни на иныхъ сороце конехъ, а до вечера на 
иныхъ сороце конехъ. И пришедшую ему подъ градъ Порховъ” [24, с. 8; 29, 
с. 63; 34, с. 170]. Ця літописна розповідь демонструє наявність у 
розпорядженні литовської великокнязівської влади великих ствольних 
облогових знарядь, які порівняно нещодавно з’явилися в окремих державах 
                                                
9Цілком можливо, що цей служилий литовський князь мав своїх спеціалістів з артилерійської справи, 
оскільки як відзначають руські літописи, “а двора его кованой рати боевыхъ людей 300 человекъ, 
опричь кошовыхъ” [33, с. 165]. 
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Центральної та Східної Європи. Поширення їх переважно відбулося внаслідок 
подій так званої “Великої війни 1409 – 1411 рр.”, у якій бомбарди такого 
значного розміру були вперше успішно використані прусськими 
хрестоносцями для проведення облогових операцій на території Добжинської 
землі та північної Куявії [44, с. 335; 56, с. 300 – 303]. Відомо, що чимало князів 
з династії Гедиміновичів брало достатньо активну участь у цій війні проти 
Німецького ордену в Пруссії, де вони зіткнулися з дієвою силою цих 
артилерійських монстрів [19, с. 147 – 153; 65, с. 41 – 58]. Згодом частина їх як 
трофеї потрапила до литовського війська разом з артилерійською обслугою10. 
Літопис чітко говорить про “немчина мастера пушечнаго”, що був у війську 
Вітовта під Порховом, якого звали “Миколай” [24, с. 8]. 

Необхідно відзначити, що використання таких великих “проломних” 
бомбард вело за собою як чималі фінансові витрати, так і організаційні 
труднощі, пов’язані з транспортуванням таких вогнепальних знарядь до 
обложеного укріплення супротивника. Наприклад, західноєвропейські писемні 
джерела повідомляють, що в 1386 р. близько 2,5-тонну бомбарду з міста 
Нюрнберг на ім’я “Chromhilda” тягнуло 12 коней, інших 16 – використано для 
перевезення необхідного до неї оснащення, а 11 кам’яних ядер було розміщено 
на чотирьох возах, кожний з яких був запряжений чотирма кіньми (рис. 5). 
Механізми для підняття гармати було розміщено на окремому возі, 
запряженому чотирма кіньми, крім того, ще кілька возів були навантажені 
різним стрілецьким спорядженням та щитами для захисту артилерійської 
обслуги [63, с. 93; 64, с. 213]. У 1420 р. іншу 2-тонну бомбарду з Базеля 
тягнуло 14 коней, а ядра й порох для 50 пострілів з неї перевозили на возах, у 
яких було запряжено в сумі 22 – 24 коня [54, с. 26; 63, с. 94]. Транспортування 
таких великих бомбард по тогочасним дорогам, а також переправляння їх 
через водні перешкоди вимагало, з одного боку, прикладання величезних 
фізичних зусиль, а з іншого – відповідного технічного забезпечення11. 

Безумовно, ефект від бойового використання таких великих ствольних 
порохових знарядь також був відповідний. Так, під час облоги Порхова, “тое 
пушки мастеръ Миколай похвалився Витовту, рече: “не токмо же княже, сею 
пушкою стрелницу разобью, но и церков святого Николы каменую въ граде 
раздражу”. Стрелница же та и церков бяху камены и велми крепки. Пустившу 
же ему пушку, и вырази пушка стрелницу изо основаніа, и у церкви святого 
Николы преднюю и заднюю стену во алтари прорази, и градныя каменца 
зубцы срази, и тако изыде паки изь града” [24, с. 8; 29, с. 63]. Для того, щоб 
досягнути такого результату при використанні великих “проломних” бомбард, 
вони повинні були бути розташовані на спеціально обладнаних бойових 
позиціях (рис. 6), які б давали можливість вести з них вогонь, не наражаючи 
артилерійську обслугу на небезпеку з боку супротивника [54, с. 20 – 21; 63, 
с. 95]. Саме під впливом використання “Галки” та подібних до неї облогових 
                                                
10Збереглися писемні свідчення, що вище керівництво Німецького ордену після війни з Польщею і 
Литвою продавало ствольну порохову зброю в суміжні землі. Так, у 1412 р. великий магістр Генріх 
фон Плауен продав бранденбурзькому маркграфу Фрідріху Гогенцоцоллерну велику “steinbüchse”. ЇЇ 
розміри: загальна довжина ствола – 2,5 м, вага – 4600 кг, калібр – 500 мм. Стріляла вона кам’яними 
ядрами масою в 150 кг, для чого потрібний був пороховий заряд – 13 кг. Згодом ця бомбарда стала 
відома під ім’ям “FauleGrete”, яку маркграф використав у 1414 р. проти замка Плауд, де засіли 
непокірні йому рицарі. З її допомогою були зруйновані стіни укріплення товщиною 4,5 м [54, с. 22; 61, 
с. 217 – 221]. 
11Потрібно також зазначити, що через жахливий стан тодішніх доріг транспортування таких великих 
бомбард було достатньо тривалим процесом. Наприклад, у 1488 р. свідницьку “Sau” при вазі 8 т на 
відстань 110 км перевозили майже місяць (13 липня – 8 серпня), або в середньому 4 км на день [55, 
с. 15; 59, с. 379].  
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вогнепальних знарядь, у землях Північно-Західної Русі, починаючи з 1430-х 
років активно проводиться модернізація укріплень Порхова, Ямгорода, 
Новгорода Великого, Пскова та інших замків і фортець [13, с. 16 – 17, 182 – 
183, 249]. 

Крім того, далі в писемних джерелах фіксуємо появу важкої облогової 
артилерії в новгородському війську. Першу згадку про них знаходимо в 
повідомленні комтура Везенберга від 20 березня 1444 р. до рату Ревеля. 
Ґрунтуючись на показаннях полоненого русина, він зазначав, що у війську 
Новгорода Великого, яке перебувало за дві милі від Нієнслота було “5 великих 
гармат і ще багато інших менших” (unde hebben 5 
groterbusszenmedebrachtundvortveleanderkleynerbuszen) [11, с. 67; 16, с. 132; 57, 
№ 25]. На основі листа комтура Везенберга однозначно важко говорити, яким 
було призначення цих ствольних вогнепальних знарядь. Цілком можливо, що 
серед них знаходилися як облогові бомбарди (groterbusszen), так і гармати для 
польового бою (kleynerbuszen). У руських літописах, на жаль, про це взагалі 
нічого не повідомляється. У них тільки говориться, що “шедше новгородцы в 
Немецкую землю за Нарову съ князем Иваномъ Володимировичем, поплениша 
и пожгоша много около Ругодива и до Пурдовне, и подле Норову и до 
Чюдьского озера” [22, стб. 185; 30, с. 115, 141]. На чолі цього військового 
походу стояв литовський князь Іван Володимирович, внук Ольгерда, який 
щойно приїхав на службу до Новгорода Великого [11, с. 64, 67; 48, с. 95]. 

Таким чином, представники князівської династії Гедиміновичів відіграли 
вагому роль у появі та практичному використанні ствольної порохової зброї в 
руських землях не тільки під владою Литви, але й суміжно розташованих з 
нею. Завдяки їхнім активним контактам з Німецьким орденом у Пруссії, вони 
отримали передові на той час військові технології, які дали їм можливість 
підвищити свій рівень воєнного мистецтва. Шляхом проб та запозичень, 
литовські князі поступово розробили відповідні тактичні прийоми, за 
допомогою яких вони активно почали застосовувати вогнепальну зброю не 
тільки під час проведення облогових операцій, але й польових битв. Саме при 
них порохова артилерія внесла корінні зміни в будівництво оборонних споруд, 
внаслідок чого низка старих укріплень у руських землях зазнала суттєвої 
модернізації. 
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Рис. 1. Гуфниці на бойових возах. Фрагмент малюнку XV ст. 

 
Рис. 2. Стрільба з гуфниці на колісному лафеті за допомогою запальника. 

Малюнок 1390 – 1400 рр. 
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Рис. 5. Транспортування ствола важкої бомбарди (перша половина XV ст.) 

Реконструкція А. Гоффмана. 

 
Рис. 6. Важка бомбарда на вогневій позиції (перша половина XV ст.) 

Реконструкція А. Гоффмана. 
 
 


