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На згадку про героїчні минулі часи залишилося на 
Україні багато замків та фортець. їх будували для 
того, щоб захистити українців та українські землі від 
постійних зазіхань сусідніх держав. Довгий час замки 
були надійною обороною в боротьбі проти завойов
ників. Майже кожне місто України було оточене 
потужними фортечними мурами, на захисті яких 
стояли мужні вояки.

Більшість замків та фортець не збереглося до 
нашого часу, багато з них лежать в руїнах, але багато 
й залишилося. Всі вони зберігають у своїх стінах 
історію нашої Батьківщини, імена її славних героїв.

Гортаючи сторінки цієї книжки, ви дізнаєтеся 
про славетних королів, могутніх лицарів, сміливих 
вояків; про те як вони воювали та захищали свої 
землі. Ви дізнаєтеся про те, де в Україні будували 
дерев’яні фортеці, а де зводили величезні муровані 
замки; як взагалі розвивалася фортифікаційна архі
тектура. Ви поринете у світ лицарів та козаків, ге
роїв та зрадників, перемог та поразок. Ця книжка 
віднесе вас у ті часи, коли мужність і честь шанували
ся понад усе.

ІЧУ'-Т
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Вид з пагорбу Перші укріплення на території України з’явилися ще до 
на Волині, на якому початку першого тисячоліття нашої ери. На березі Чорного

колись височів замок моря греки-колоністи зводили свої міста, укріплені потужними
мурами. Пізніше тут будували свої форпости давні римляни. 
Навчилися захищати свої поселення давні слов’яни та осілі 
скіфи. Вони будували навколо поселень примітивні, але дуже 
потрібні в ті неспокійні часи, укріплення.

За часів Київської Русі князі, з метою укріпити кордони 
держави, зводили численні фортеці з високими мурами. 
Здебільшого, вони були дерев’яні, але траплялися й кам’яні.

Фортеці намагалися зводити на усіляких підвищеннях — 
схилах, горах, пагорбах. При будівництві оборонних споруд 
намагалися якнайефективніше використати природні особли
вості ландшафту.

Обов’язковими елементами укріплення на довгі часи стали 
вали та рови.

Слов’янське укріплене поселення IV -  Vст. н. е.
Графічна реконструкція



ЗІ зміною тактики ведення бойо- В ’їзні ворота до Тернопільського замку.
ВИХ ДІЙ т а  р о з в и т к о м  з б р о ї  ЗМІНИЛИСЯ Фото поч. XX ст . 

й  ВИМОГИ д о  о б о р о н н и х  с п о р у д .
Якщ о в XIII ст. фортеці з вежами 

траплялися зрідка, здебільшого в них 
були ворота до міста, то з XIV ст. вежі 
стають одними з головних оборонних 
споруд у фортеці. Будували й утриму
вали фортеці зазвичай місцеві жителі, 
але часто до будівництва залучали й 
військовополонених. У багатьох міс- 
тах-фортецях, наприклад у Львові чи 
Кам’янці-Подільському, гроші на утримування фортечних 
веж давали городяни, купці або ремісники. Так, у Кам’янці- 
Подільському були Гончарна вежа, Ковальська вежа. Це 
означало, що вежі утримувалися за кошти ковальського та 
гончарного цехів відповідно.

Одними з найпотужніших оборонних укріплень були 
замки. їх також зводили на високих пагорбах, частіше з ка
меню, вони мали глухі товсті стіни, потужне озброєння та 
автономне забезпечення. Під час ворожих нападів в замках 
переховувалося населення навколишніх сіл. Башта замку у  с. Висічка

 ̂ Фото поч. X X  ст.
о XIV ст. починає розвиватися вогнепальна зброя.

З ’являються перші гармати та праобрази рушниць — пищалі. Особливо бурх
ливим цей розвиток був у XV ст. З вогнепальної зброї можна було вести більш 
ефективний обстріл, ніж із луків та арбалетів, а гарматні постріли могли руй
нувати навіть дуже міцні кам’яні мури. Попри те, що вогнепальна зброя ще 
довго лишалася дуже дорогою та коштовною, армії поступово брали її на 
озброєння. Це привело до кардинальних змін в оборонному фортифікаційному 
мистецтві. Бійниці веж, які були досить великими, щоб із них можна було

стріляти з лука чи арбалета, почали робити меншими.
З рушниці можна було вести ефективний вогонь і з 
маленького отвору.

Розвиток артилерії робив дуже уразливими навіть 
фортеці та замки з височенними товстими стінами.
Тому стіни почали укріплювати земляними насипами.
А на фортечних стінах, де раніше були вежі, почали 
будувати п’ятикутні відкриті бастіони.

План замку з бастіонами у  Бродах



Стіна, укріплена землею, була набагато стійкі
шою до влучання гарматних ядер. А відкриті 
бастіони будувалися для артилерії, бо ставити 
гармати у вежах було неможливо — пороховий 
дим заповнював би все приміщення вежі й за 
важав би вести оборону. Бастіони робили п’яти
кутної форми, для того, щоб гарматне ядро, яке 
влучало в стіну, повернуту під кутом, рикошетом 
відлітало від бастіона, не зробивши йому шкоди. 

Артилерія дедалі ставала потужнішою й дешев-
п жиши, шою і кам’яні стіни, хоч і укріплені землею, вже не могли

у  Старокостянтинові. .... ■ Л „ .
Листівка поч. X X ст . ВСТОЯТИ  П е р е д  11 НаТИСКОМ. У Д р у Г Ш  П О Л О В И Н І XVIII СТ. IX

остаточно витіснили земляні бастіони, укріплені валн та 
редути. Відтоді всі замки та фортеці поступово втрачають своє 
військове значення. їх або руйнують, або пристосовують до 
інших потреб життя. Здебільшого, власники старовинних 
замків перебудовували їх на палаци.

У Х У-Х УІІІ ст. в Україні налічувалося понад 3000 великих 
та середніх оборонних споруд. І це не враховуючи невеличких 
фортець та форпостів. Від дерев’яних фортець подекуди зали
шилися лише вали та рови. Більшість кам’яних фортець та 
замків лежать у руїнах, але частина старовинних замків 
відновлюється й реставрується як пам’ятки історії.

Руїни замку 
на Волині

Кам’янець-Подільський замок





МУКАЧІВСЬКИЙ ЗАМОК 
«ПАЛАНОК»
Місто Мукачеве виникло в IX ст. на перехресті 

важливих торговельних шляхів. Вдале географічне 
розташування сприяло розвитку міста, і воно 
розросталося. У ті неспокійні часи більш-менш 
великі поселення неодмінно укріплювали, зводи
ли навколо них фортецю для захисту від численних 
ворогів. Перші укріплення Мукачевого виникли 
саме в той час. Вони були зведені з дерева на 
скелястій майже 70-метровій горі.

Перші свідчення про М укачівський замок 
датуються XI ст., коли ці землі вже входили до 
складу Київської Русі. Місто із замком розташо

вувалося в прикордонних областях держави, а тому 
через постійну загрозу з боку сусідніх країн життя було 
тут не надто безпечним. Тому укріплення Мукачевого 
завжди були потужними, а замок — одним із найбільш 

озброєних.
У XII ст. Київська Русь розпа

лася на окремі князівства. Тривалі 
міжусобні війни, що вели князі, не 
давали змоги належно охороняти 
свої кордони, тому землі ослабілих 
князівств стали жаданою здобич
чю для сусідів.

План замку

Замок «Паланок»



У 1190 р. на землі Закарпаття ступили 
війська польських феодалів.

Взяти потужний М укачівський замок 
вони не змогли і невдовзі були розбиті вій
ськовими загонами Мукачевого та Ужгоро
да. Але в середині XIII ст. Мукачеве все ж 
захопили іноземці. Це були угорські феодали, 
які вторглися в закарпатські землі вкрай ос
лабленої Русі. Галицько-Волинський князь 
Лев Данилович на якийсь час зміг повернути 
місто і приєднати ці землі до свого князівс
тва, але угорці не хотіли відмовлятися від 
такої потужної фортеці і невдовзі знову ово
лоділи замком.

Угорці також подбали про розвиток обо
ронної потужності замку, бо для них він мав 
неабияке стратегічне значення. Гарнізон 
замку складався з добре вимуштрованих 
мужніх воїнів.

Подвір’я замку

Сучасна угорська монета 
із зображенням замку

ФЕДІР КОРЯТОВИЧ
У 1393р. угорський князь Сигізмунд надав право володарю

вати Мукачевим та його околицями руському князю Федору 
Корятовичу, якого позбавили земель і міст правителі Великого князівства Л и
товського. Корятович зробив Мукачівський замок своєю резиденцією. Він 
опікувався збільшенням військової потужності і без того обороноздатної 
фортеці й перетворив Мукачівський замок на одну з найнеприступніших 
фортець у  Центральній Європі. Гарнізон замку збільшився до 6 тис. вояків. 
Бастіони та мури Корятович озброїв 164 гарматами. За наказом князя на 
території замку, прямо через гору, був вирубаний 85-метровий колодязь. І



Ілона Одна з найбільших облог замку була з 1685 по 
1688рік. У другій половині XVII ст. землі Закарпаття 
стали осередком боротьби угорських феодалів за не
залежність від Австрійської імперії. Австрійський 
уряд послав війська, щоб придушити повстання.
Досить швидко австрійські війська придушили осе
редки повстання, аж поки не підійшли до М ука
чівського замку. ІІого обороною керувала вдова князя 
Ференца І  Ракоці Ілона Зріні. Під її керівництвом 
оборона замку тривала два з половиною роки й була 
досить успішною — за весь час облоги австрійські війська змінили

трьох генералів, але не змогли завдати 
замку суттєвих втрат. Захопити за - 
мок австрійці змогли лише обманом

Пам’ятник 
Ілоні Зріні з сином 

у  замку

Осада замку у  1685-1688 рр.
Старовинна гравюра

Замкове подвір 'я

У 1352 р., коли татарське військо під про
водом хана Атламоша спустошило Поділля, 
Трансільванію  та Закарпаття, зупинити 
навалу змогли саме мукачівські вояки. Вони 
під керівництвом коменданта замку Деже 
розгромили татар неподалік міста, а самого 
хана стратили в замку.

Руський князь Федір Корятович володів 
замком по 1414 р. Після цього замок змі
нив багато володарів та господарів. Він 
постійно розбудовувався, вдосконалювався 
і укріплювався.

У 1633 р. Мукачівський замок придбав 
Трансільванський князь Д ’єрдь І Ракоці 
з правом успадкування замку нащадками 
князя. Д’єрдь І Ракоці за допомогою фран
цузьких інженерів удосконалив оборонні 
споруди, побудував зовнішні фортифікацій
ні укріплення.



У цей час замок являв собою систему з чо
тирьох оборонних рівнів. Першим рівнем був 
рів, земляні бастіони, частокіл і кам’яний мур 
навколо поселення, розташованого під замко
вою горою. Наступне коло оборони містилося 

на горі й називалося Нижнім замком, який 
, був укріплений бастіонами і сухим ровом.

На десять метрів вище Нижнього замку 
! здіймався Середній замок, в якому були 

казарми, кухня, лицарська зала та арсенал.
Від Середнього замку до Верхнього замку, 
де безпосередньо містилися княжі палати, 
вів вузький коридор-пастка. Якщо ворог 
увірвався б до Середнього замку й почав 
пробиватися до верхнього, його було б
зачинено залізними гратами у цьому кори- 

Замковии колодязь . .дорі, а через спеціальний таємніш отвір
захисники замка виливали б на ворогів киплячу смолу. Така архітектура
Мукачівського замка робила його практично неприступним. За багато років
свого існування замок витримав чимало облог.

Минуло лише 15 років, і Мукачівський замок знову став , „
\  М укачівський замок.

осередком національно-визвольної В ІЙ Н И  проти австрійців. Старовинна гравюра

У 1703 р. повстання проти австрійського володарювання 
очолив син Ілони Зріні Ференц II Ракоці. Зібравши військо 
з угорських та українських селян, він відкрито виступив 
проти Австрії. Згодом до війська повсталих приєдналися 
румунські та словацькі селяни. Початок повстання був 
вдалим, і за короткий час було 
звільнено багато земель від авс
трійського панування. Але війська 
австрійців були більш чисельними 
й у липні 1711 р. повстання було 
придушено. Останньою фортецею, 
яка капітулювала, був М укачів
ський замок. Ференц II Ракоці опи
нився у вигнанні, а замок перейшов 
до казни австрійського імператора.
З того часу він поступово втратив 
своє військове значення. «Полонок». Фото поч. XX 7т.



План Ужгородського 
замку

Ужгородський 
замок сьогодні

Перші відомості про появу укріпленого поселення на місці 
сучасного Ужгорода належать до IX ст. У той час на цих 
землях жили слов’янські племена білих хорватів. Саме вони 
й побудували тут першу фортецю. Ця фортеця була дерев’яною, 
але досить потужною, бо містилася на дуже важливому шляху, 
який з’єднував землі Закарпаття зі словацькими та угорськи
ми землями. Отже, фортеця, яка невдовзі дістала назву 
«Ужгород», виникла однією з перших на Закарпатті.

У X ст. Закарпаття захоплюють угорці і приєднують ці 
землі до Угорського королівства. Щоб закріпитися в цьому 
регіоні, угорці будують низку фортець і замків. В Ужгороді на 
місці дерев’яної фортеці вони зводять добре укріплений 
кам’яний замок, а саме місто стає адміністративним центром. 
Тоді воно мало назву Унгвар.

Бастіон
Фердинанда



Про міцність мурів свідчить той 
факт, що половецька орда хана Ку- 
теска, пройшовши через Карпати, не 
змогла взяти замку.

У 1312 р. король подарував Уж
городський замок італійцям  — 
братам Другетам. Представники 
цієї династії володіли замком по
над 350 років — до 1691 р. Саме за 

часів Другетів замок кілька разів перебудовувався й укріплювався. У цей час 
великих змін зазнавали способи ведення бойових дій, і замки, відіграючи 
важливу оборонну роль, мали вистоювати проти все нових й нових методів 
ведення війни. Остання велика реконструкція замку була проведена напри
кінці XVI ст. Його перебудували за останніми досягненнями інженерного 
мистецтва. Були вимуровані більш потужні стіни, а на чотирьох кутах фортеці 
зведені бастіони. На цих бастіонах містилися гармати, які тримали під обстрі
лом підступи до замку. Замок, розташований на горі, був майже неприступним. 
Він мав форму чотирикутника, з трьох боків його оточував рів, а з четвертого 
був обрив.

На території фортеці містилися палац, казарми, церква. Були також підзе
мелля, де знаходилися в’язниця, камера для катувань і комори для зберігання 
боєприпасів та провізії. Замковий палац нагадував невеличку фортецю. Його 
оточував рів, а будівля була спроектована таким чином, що, якби ворог 
увірвався до фортеці, з палацу можна було б ще тривалий час оборонятися. 
Саме звідти був вхід до підземелля, там же містився й колодязь. У стінах 
палацу були зроблені таємні ходи, якими можна було непоміченим дістатися 
з одного коридора до іншого.

Наприкінці XVII ст. Ужгородський замок змінив власника. Протягом 
наступного століття він неодноразово опинявся у вирі різноманітних істо
ричних подій. Він бачив повстан
ня, бунти, війни, але лише зрідка 
вороги проривалися за його міцні 
мури.

У 1775 р. імператриця Австро- 
Угорської імперії Марія-Терезія 
передала замок греко-католицькій 
єпархії, щоб створити в ньому ака
демію. Відтоді замок втратив своє 
оборонне значення.

Замок в Ужгороді. Малюнок X IX  ст.



Донжон 
Невицького замку. 
Фото середини X X  ст.

Перші укріплення на місці Невицького замку з’явилися 
у XII ст. їх побудували угорські князі для охорони торговель
них ш ляхів. Угорці прагнули розш иряти свої стосунки 
з Київською Руссю, а тому активно укріплювали торговельні 
шляхи, що через гірські перевали вели до руських земель. 
Перший замок був дерев’яний та невеликий, із земляними 
укріпленнями. Тому під час монголо-татарської навали його 
вщент зруйнували.

У другій половині X III ст. замок відбудували, зробили 
більш укріпленим і збільш или його розміри. У 1279 р. 
угорський король Ласло IV передав навколишні землі разом 
із замком у володіння трансільванському воєводі Фінті. Після 
його смерті замок залишився у володінні його родичів. Відтоді 
замок стає заручником постійних міжусобних та грома

дянських війн і повстань. Він неодноразово перехо
дить з одних рук до інших. У 1317 р. племінник Фінті 
повстав проти королівської влади, але був розбитий, 
а замок захоплений. У громадянських війнах, що спа
лахували в Угорщині, яка володіла цими землями, 
брали активну участь і наступні володарі замку — князі 
Другети. Врешті-решт, під час чергового грома
дянського конфлікту, замок зруйнував трансіль
ванський князь Д’єрдь II Ракоці у 1644 р.

Залишки мурів Невицького замку



ЗАМОК ТАМПЛІЄРІВ
У невеличкому селі Середнє на Закарпатті 

збереглися залиш ки одного з найцікавіш их 
українських замків.

У XIII ст. у Європі був дуже впливовим ри
царський християнський орден тамплієрів. Чле
ни ордену брали участь у Хрестових походах, 
після яких орден і зажив великої слави. Втім 

тамплієри не тільки воювали — вони також розвивали торговельні зв’язки. 
Члени ордену організували доставку солі з карпатських копалин до Західної 
Європи, бо тоді європейці ще не добували сіль на своїх територіях. Шлях від 
Карпат був довгий і небезпечний. Для його захисту тамплієри побудували кіль
ка замків. Одним із таких замків і були укріплення в сучасному селі Середнє. 
Замок був невеликий. Він складався з башти-донжону та навколишніх укріп
лень — рову, валу і невеличкої зовнішньої стіни. Але, незважаючи на невеликий 
розмір замку, він був досить потужною оборонною спорудою і був здатен три
валий час витримувати облогу.

Після того як XIV ст. французькі володарі знищили орден 
тамплієрів, замок перейшов до інших власників, втім ще три- Середнянський 
валий час був потужним охоронцем торговельних шляхів. замок.

П ІД  час повстання угорських феодалів проти влади В 1703— Сучасна
л п  ✓ о . „ реконструкція1/11 рр. замок був поруиновании вш ськам и 
Ференца II Ракоці, і більше не відновлювався.

Так виглядають руїни 
замку сьогодні



Вид на Хуст  
із Замкової гори

Хустський замок був заснований у 1090 р. угорським коро
лем Ласло І Святим для захисту кордонів Угорщини від вторг
нень половців. Під час монголо-татарської навали замок 
знищили війська кочовиків. У 1318 р. замок відбудували, 
зробили його більш потужним та озброєним. Він перетворився 
на важливий форпост, тому 1329 р. король Карл Роберт надав 
Хусту статус королівського міста.

Всю свою історію Хуст перебував в епіцентрі військових 
подій. У 1594 р. місто було спалено кримськими татарами, але 

замок устояв, і татари взяти його не змогли. У 1644 р. 
замок витримав облогу армії угорського феодала 
Д’єрдя І Ракоці. У 1657 р. замок намагалися захопити 
польські феодали, а в 1661-1662 рр. потерпав від 
турецьких військ.

17 серпня 1703 р. Хустський замок захопили 
війська повсталого трансільванського князя Ферен- 
ца II Ракоці. Він боровся за незалежність Трансіль
ванського князівства від Австрійської імперії. Саме 
в Хустському замку Ференц II Ракоці проголосив 
незалежність Трансільванії, а сам замок став опло
том повсталих.

Руїни Хустського замку



Стародавні 
зображення замку

Навіть коли основні сили повсталих були роз
биті імперськими військами, Хуст ще продовжував 

чинити опір. У 1717 р. на Закарпаття здійснила набіг 12-тисячна орда крим
ських татар. Втім, вони не наважилися напасти на замок і пройшли поза ним. 
Але гарнізон замку зробив вилазку й розбив татар.

У замку був розташований королівський гарнізон, який очолював комендант 
фортеці. Хустські ремісники, дрібні торговці та кріпаки, підпорядковані керів
ництву фортеці, дбали про постачання продовольства до замку, підтриму
вали його боєздатність у належному стані і забезпечували гарнізон усім 
необхідним.

У 1577 р. замок реконструювали, виходячи з останніх досягнень фортифікацій
ного мистецтва. Він складався із зовнішнього і внутрішнього замків. У зовнішньому 
замку містилися житлові будинки замкової обслуги. Внутрішній замок був відо
кремлений від зовнішнього ровом завширшки у вісім метрів з мостом, що у разі 
потреби піднімався. У внутрішньому замку розташовувалися казарми гарнізону, 
адміністративні приміщення, житлові будинки комендатури, знаходилися прору
баний у скелі колодязь, арсенал та каплиця. У двох вежах зберігався порох. На 
озброєнні внутрішнього замку були важкі гармати, а також сигнальна гармата, яка 
своїм пострілом щоранку сповіщала про прихід 
нового дня.

Та з часом значення замків як оборонних 
споруд почало зменшуватися. Поступово 
занепав і Хустський замок.

Увечері 3 липня 1766 р. під час грози блис
кавка у трьох місцях вдарила в замок. Вибух
нув порох, почалася сильна пожежа. Після цієї 
пожежі замок вже не можна було відновити, 
і він залишився лежати в руїнах.



Мури Низького замку

Залишки стіни 
Високого замку на 
листівці поч. X X  ст.

У Львові було два замки — Висо
кий і Низький. Високий замок здій
мався над містом, вибудований на 
трьохсотметровій Замковій горі.
Низький замок являв собою фор
тецю, зведену навколо міста.

Перші укріплення у Львові з’яви
лися ще за часів Галицько-Волин- „„ Порохова вежаського князівства. За наказом князя
Лева Даниловича навколо тогочасного Львова і на горі були 
побудовані мури і башти. Система укріплень складалася 
з дерев’яних стін і земляних насипів та валів. На вимогу татар, 
які давали ярлики на княжіння, ці укріплення були в 1259 р. 
розібрані, але через одинадцять років їх відновили.

Дерев’яні укріплення Львова були не надто надійними. їх 
кілька разів руйнували війська завойовників.

У 1340 р. їх знищив польський король Казимир III. Віднов
лений замок спалили литовці у 1353 р.

ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАМОК



Наприкінці XIV СТ. землі Галиць- Площа Івана Франка. Тут містився штаб 
КО-ВОЛИНСЬКОГО князівства остаточно Богдана Хмельницького під час облоги Львова 
перейшли під владу іноземців. Львів 
опинився під польською владою.
За наказом польського короля тут 
побудували кам’яний замок та фор
тецю. Замок став резиденцією коро
ля. Комендантом замку став заступ
ник королівського старости.

У замку містилася в’язниця. У цій 
в’язниці якийсь час тримали німець
ких лицарів, яких взяли в полон під 
час Грюндвальської битви.

Львівський замок був потужною оборонною спору
дою. Він мав сім оборонних башт, арсенал, палац.
У XV ст. замок озброїли артилерією та іншою вогне
пальною зброєю. Близько трьохсот років замок зали
шався неприступною твердинею. Він витримав чимало 
облог, та жодного разу його не змогли взяти.

Під час Визвольної війни під проводом Богдана 
Хмельницького Львів узяли в облогу козацькі війська.
Руйнувати прекрасне місто гетьман не хотів, тому 
після великого викупу відійшов від стін Львова. А от Високий замок на горі 
козаки захопили і знищили. Це сталося 14 жовтня 1648 р. Козацькі загони під 
орудою полковника Максима Кривоноса провели блискучий штурм, і вперше 
за свою історію Високий замок був захоплений.

На початку XIX ст. залишки Високого замку розібрали.
Низький замок — фортеця навколо міста — ще довго 

захищала місто від завойовників. Жоден ворожий сол
дат не ступив на територію фортеці. Якщо ж місто 
опинялося в облозі великого війська, від якого не мож
на було відбитися, львів’яне відкупалися від ворогів, 
сплачуючи великий викуп. Уперше Львів був захоп

лений лише в 1704 р. шведськими 
військами короля Карла XII.

Війська Б. Хмельницького 
під Львовом

Стела на честь взяття замку Максимом 
Кривоносом та старовинне зображення 
Високого замку



Урицькі скелі

Бій руських 
ратників

Могутня давньоруська фортеця Тустань 
існувала на Урицьких скелях кілька століть. 
Її особливістю було те, що дерев’яні обо
ронні споруди органічно поєднувалися 
зі скелями, і це поєднання робило фортецю 
неприступною.

Почали будувати фортецю у другій по
ловині IX ст. представники слов’янського 
племені хорватів. Фортеця швидко стала 
важливим оборонним пунктом на кордоні 
спочатку Київської Русі, а згодом Галиць
ко-Волинського князівства. Крім того, Тус
тань містилася на Ш овковому Ш ляху зі 
Сходу до Європи, а також через неї прохо

див шлях, яким з Дрогобича доставляли в Західну 
Європу сіль. Тож Тустанська фортеця виконувала 
роль і митного пункту. Це сприяло бурхливому еко
номічному розвитку цього регіону, й навколо фортеці 
виникло велике поселення, одне з найбільших на цих 
землях.

Під час п’ятого найбільшого будівельного періоду, місто- 
фортеця Тустань мала оборонні стіни заввишки 13—15 м, зве
дені серед скель. За стінами містилися різноманітні госпо
дарські та житлові приміщення для гарнізону, які в окремих 
місцях сягали п’яти поверхів, кожен 3,5—4 метри заввишки. 
У скелях була прорубана криниця 
та три великі цистерни, які за 
безпечували місто водою під час 
облоги.

Безпосередньо у фортеці пере
бував лише гарнізон, який скла
дався із досвідчених та сміливих 
вояків.

Тустанська фортеця.
Реконструкція М. Рожка, 

графіка Р. Яблонського

ТУСТАНЬ



Але під час небезпеки на території фортеці переховувалися мешканці нав
колишнього поселення.

Фортеця була настільки міцною, що навіть під час монголо-татарської на
вали у 1241 р. військо хана Батия, яке пройшло вогнем та мечем по цих землях, 
навіть не намагалися захопити Тустанські укріплення.

У 1340 р. навколишні землі перейшли до складу Польщі. Польський король 
Казимир Великий залишив Тустань у власності держави, тобто фактично 
фортеця підпорядковувалася королю. Наприкінці XIV ст. Тустань стала 
центром волості. Але з цих часів починається занепад фортеці. Непереможну 
у війні фортецю знищили суто економічні чинники. Змінилися прибуткові 
торговельні шляхи, помінялися кордони держав. Деякий час фортеця пере
бувала у досить занедбаному стані, а наприкінці XVI ст. остаточно втратила 
своє військове та митне значення і припинила своє існування.

Сьогодні на місці колишньої славетної фортеці створено Державний істо- 
рико-культурний заповідник «Тустань».



В ’їзд до замку

Бастіони
Золочівського

замку

На місці сучасного Золочева у XIII ст. 
була дерев’яна давньоруська фортеця. 
Але у XIV ст. її знищили татари.

Перша згадка про Золочівський за
мок датується 1423 р., а через сто років 
місто було вже достатньо великим, 
а відтак отримало Магдебурзьке право. 
З часом укріплення Золочева перестали 
відповідати тогочасним вимогам, що їх 
тоді ставили до оборонних споруд.

Тому на початку XVII ст. тогочасний 
власник Золочева Якоб Собеський бу
дує замок у голландському стилі. Його 
будівництво завершили у 1634 р. Замок 
був побудований у формі чотирикут
ника з ромбічними бастіонами у кутах. 
Внутрішня частина стін була укріпле
на земляними валами, через що вогонь 
артилерії не був страшний для стін. 
Цей спосіб укріплення залишився ак
туальним навіть у першій половині 

XX ст., за часів світових війн. Стіни, укріплені таким чином, 
могли витримати навіть танковий вогонь.

Замок був дуже потужним. Турки і татари неодноразово 
намагалися його взяти, але жодного разу не змогли цього зро
бити. Втім, у 1672 р„ після шести
денної облоги турецька армія, хоча 
й з великими втратами, все ж за
хопила замок. Вороги зруйнували 
укріплення. Власник замку Ян 
Собеський, майбутній король Речі 
Посполитої, швидко відбудував 
споруду, використовуючи як без
коштовну робочу силу полонених 
татар і турків.

Замковий мур. Вигляд сьогодні 
та понад 100 років тому

иллій*. йшм
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Відбудована фортеця була ще потужні
шою й міцнішою. Татарська армія Аджі-Гірея 
у 1675 р. не змогла взяти цю твердиню.

Після обрання у 1674 р. польським коро
лем Яна Собеського Золочівський замок стає 
королівською резиденцією. На його території 
будують королівський палац у стилі ренесансу.
Король і його сім’я досить рідко відвідували 
Золочівську резиденцію. Але військовий 
гарнізон у замку перебував постійно, бо фор
теця була важливим оборонним об’єктом на 
Галичині. Під час татарських набігів тут
ховалося місцеве населення. Самі ж татари

> Ьастгон замкудуже рідко намагалися захопити замок, бо
він був надзвичайно потужною спорудою. Найчастіше вони обминали його.

Поступово замок втратив своє військове значення. Наприкінці XVIII ст., 
він, як і галицькі землі, потрапив під австрійський контроль. У 1801 р. граф 
Лукаш Комарницький, який став новим власником замку, відреставрував усі 
споруди, які вже почали руйнуватися. У 1834 р. замок продали австрійському 
уряду, де австрійці розмістили спочатку казарми, потім лікарню, а в 1872 р. 
перетворили колись потужний оборонний замок на державну в’язницю.

Оборонні мури та замкові будівлі 
у  Золочівському замку



ЗАМОК У ПІДГІРЦЯХ

Так виглядає фасад замку сьогодні

Старовинні 
зображення замку

На місті замка в с. Підгірці укріплення існували ще з давніх 
часів. Зручне розташування, адже укріплення було на горі, що 
здіймається над рівниною, робило це місце вдалим для 
оборонної споруди. Уперше село згадується близько 1445 р. 
Ймовірно, що перші укріплення існували вже тоді, адже це 
був небезпечний час, і в будь-яку мить могли напасти вороги.

Перша згадка про саме укріплення належить до 
1530 р.

Замок, який сьогодні височить у Підгірцях, був 
розбудований у XVII ст. У 1633 р. коронний 
гетьман Станіслав Конецпольський купив Під
гірці у феодалів Підгорецьких. Конецпольський 
запросив відомого військового архітектора Гійо- 
ма де Боплана, щоби той перебудував і рекон
струював укріплення, виходячи з сучасних потреб 
оборонного мистецтва. Разом з відомим архітек
тором Андре дель Аква Боплан зводить вели
кий замок. Оборонні споруди, які спроектував 
Боплан, гармонічно поєдналися з вишуканим 
ренесансним палацом архітектора дель Аква.



«неї
Бастіони замку: сьогодні і 100років тому

кутника з традиційними бас
тіонами по кутах. З трьох боків його оточував глибокий обо
ронний рів, а з четвертого боку, яким замок виходив на 
долину, були насипані тераси.

Архітектура замку була вишуканою, проте зайві прикраси 
заважали його обороноздатності. За часів Визвольної війни 
під проводом Богдана Хмельницького замок був захоплений 
і дуже сильно пошкоджений. У 1688 р. він постраждав від 
нападу татар.

У XVIII ст. замок у Підгірцях став власністю феодалів 
Жевуських. Він був перебудований, оскільки на той час замки 
втрачають своє оборонне значення. Добудо
вується ще один поверх палацу і він стає 
триповерховим, демонтуються деякі військові 
споруди, перекидний міст через рів. Навколо 
замку було розбито чудовий сад, для частих 
гостей був побудований виш уканий Геть
манський заїзд. Власник замку Вацлав Же- 
вуський зібрав у палаці велику унікальну 
колекцію картин, зброї та інших коштовних 
речей, відкрив у замку друкарню й театр. Під 
час свого перебування на Україні у Підгірському 
палаці зупинявся Оноре де Бальзак.



Олеський замок

Замок на високому пагорбі в Одеську з’явився ще в XIII ст. 
Він був побудований невдовзі після монголо-татарської нава
ли. Перша згадка про Олеський замок датується 1327 р., коли 
його володарем став галицько-волинський князь Юрій II 
Болеслав.

У XIV ст. селище з навколишніми землями опинилося на 
кордоні Польського королівства і Великого князівства Л и
товського. Замок був дуже міцним укріпленням на перетині 
важливих торговельних шляхів, тож був ласим шматом для 
завойовників, тому за нього майже безперервно точилися 
жорстокі суперечки між двома державами з використанням 
військової сили. З 1340 р. замком володів литовський князь 
Любарт. У 1366 р. Олесько захоплює польський король Кази

мир. У 1375 р. замок дарують галицькому 
католицькому митрополиту. Це не сподо
балося місцевому українському населен
ню, яке сповідувало православну віру. На 
цих землях виникло повстання, і замок став 
одним із осередків повстанського руху.



Старовинна літографія 
із зображенням замку

По д а тник Яну Собеському у  Львові. 
С т арт ит а листівка

Але в 1377 р. польський король при
душив повстання і розмістив в Одесь
кому замку гарнізон угорських військ, 
який, щоправда, його покинув, на ко
ристь князя Любарта, після смерті поль
ського короля. Наступні роки поляки 
безуспішно намагалися відбити замок 
у литовців, але жодного разу взяти 
замок не змогли. Литовцям допомагали 
місцеві українські селяни й феодали, 
які воліли бачити своїми господарями 
не католицьку Польщу, а лояльних до 
їх віри та мови литовців. У 1432 р. після 
тривалої облоги поляки захопили замок.

Ян III Собеський

КОРОЛЬ ЯН III СОБЕСЬКИИ
В Олеському замку 17 серпня 1629 р. у  дочки Івана  

Даниловича Теофілії і красноставського старости Якуба 
Собешина народився син Ян, м айбут ній  король Речі 
Посполитої.

З 1668р. Ян Собеський був великим коронним гетьманом, 
а в 1674 р. польський сейм обрав його королем. Ян Собеський 
був т алановит им політ иком і сміливим полководцем.
У 1683 р. під керівництвом Яна Собеського під Віднем  
польсько-австрійсько-німецькі війська зупинили турецьку 
навалу на Австрійську імперію. На початку свого правління Ян Собеський 
боровся з українським козацтвом, але зрозумівши те, що козаки можуть бути

ч гарними союзниками у  численних війнах тих часів, 
і краще не мати їх за супротивників, король у  
1684 р. поновив на Правобережжі козацтво. І  він 
не помилився у  своїх розрахунках. У переможній 
Віденській баталії до Собеського приєдналося  
5000 козаків. Козаки також допомагали королю 
у його походах на Молдову.

ЯЙИВ*яг



Будівлі
Олеського

замку

У 1442, 1453 та 1507 роках замок ви
тримує татарські навали, які, знищуючи все, 
проходять цими землями. Потужний замок 
татари взяти не змогли, але ними були зни
щені всі навколишні поселення. Під час 
навали 1512 р. замок нарешті їм дістався.

У 1605 р. господарем Олеського замку 
став український феодал Іван Данило
вич. Він опікується зміцненням замку, 
а в селищі Одесько будує школу й лікар
ню для селян. Іван Данилович був також 
представником короля на Запорозькій 

Січі. Саме під його керівництвом служив в Одеському 
замку батько Богдана Хмельницького, Михайло.

За часів Визвольної війни війська Богдана Хмельницького 
захопили Одеський замок. У 1681 р., коли ці землі знову 
були під владою поляків, замок стає власністю короля Яна 
Собеського, який його реставрував та укріпив. Але в 1707 р., 
під час Північної війни, замок узяли російські війська 
Петра І, які контролювали ці землі протягом п’яти років.

З першої половини XVIII ст. замок перейшов до влас
ності феодалів Жевуських. Волинський воєвода Северин 
Жевуський перетворив замок, який почав втрачати оборон
не значення, на розкішний палац.

У XIX ст. замок почав занепадати. Кілька разів у ньому 
траплялися пожежі, а в 1838 р. по стінах пішли тріщини 
внаслідок землетрусу. Кілька стін були зруйновані внаслі
док безкінечних пошуків скарбів, які начебто були заму
ровані в стінах. У 1882 р. замок викупив австрійський уряд.

На той час давня фортеця була схожою на 
руїни. Відбудувавши замок, австрійці роз
містили в ньому парафіяльну школу.

У 1975 р. за ініціативою  директора 
Львівської галереї мистецтв Б. Візниць
кого, Одеський замок був реставрований, 
і в ньому було відкрито музей.

Олеський замок на листівці поч. X X  ст.





замку

Замковий міст

План замку

На правому березі Волинської річки Стубли височать 
пагорби, які є дуже зручними для будівництва оборонних 
споруд. Ось одним із таких пагорбів і скористався луць
кий староста князь Федір Чарторийський для будівництва 
у другій половині XVI ст. Клеванського замку. На той час 
ці землі були прикордонними землями Великого князівства 
Литовського та Польського королівства і потребували 
потужного захисту. Князь Чарторийський звів міцні мури, 

побудував дві п’ятикутні вежі й оточив замок ровом, 
у який напустив воду з річки Стубли. Через рів було 
перекинуто кам’яний арковий міст. Міст був при
крашений фресками, чого зазвичай в оборонних 
спорудах не практикувалося. На жаль, до нашого 
часу фрески не збереглися. Третя вежа в замку була 
дерев’яна. Тому до наших днів не дійшло навіть її 
реінтків. Замок, будівництво якого було завершено 
в 1561 р., був досить потужною оборонною спору
дою. Товщина його стін у деяких місцях сягала чо
тирьох метрів. Основну захисну функцію в замку 
виконувала західна башта-бастіон. Східна башта 
була значно менша й використовувалася для збері
гання зброї та пороху.

У 1632 р., коли потреба в замку як оборонної 
споруди відпала, його віддали під єзуїтську колегію.

Вигляд замку сьогодні і 100 років тому



З 1773 р. у замку ніхто не мешкав, він 
поступово руйнувався, аж поки князь Кос
тянтин Чарторийський не вирішив створи
ти в ньому гімназію. З цією метою він у 1817 р. 
перебудував замок, розібравши східну стіну 
й побудувавши на її місці приміщення для 
майбутньої гімназії.

У замку тривалий час зберігалася ікона 
Клеванської Божої Матері, яка вважалася 
чудотворною.

Клеванська чудотворна ікона

і

КНЯЗІ ЧАРТОРИИСЬКІ
Князі Чарторийські — це давній знатний кня

жий рід українсько-литовського походження, 
який, як вважають, є нащадками литовського 
князя Любарта. Засновник роду Василь напри
кінці X IV  ст. володів містечком Чарторийськом 
на Волині, від назви якого і походить прізвище 
князів. Сини Василя обіймали високі посади 
у  Литовському князівстві. Один із них, Михайло, 
був намісником Брацлавщини і вів успішну боротьбу проти 
постійних нападів татар. У 1433р. Чарторийські одержали 
титул князів Священої Римської імперії, що свідчило про 
визнання їх діяльності на найвищому рівні. Чар?порийські 
підтримували об’єднання Литви та Польщі, через що 
дістали високі посади в польсько-литовському уряді й 
володіння на Волині та Галичині. З того часу Чарторийські 

відігравали важливу роль у  Речі Посполитій, особливо за часів короля 
Станіслава Августа Понятовського, матір’ю якого була княгиня Констанція 
Чарторийська.

Наприкінці X V III ст. князь Йосиф Клемент Чарторийський опікувався 
розвитком промисловості у  своїх маєтках, що сприяло економічному зростанню 
цих регіонів. Нц Волині та Поділлі він відкриває мануфактури, які виробляли 
сукно, полотно, шкіряні вироби, порцеляну, фаянс та ін.

Найвідомішим із Чарторийських був Адам Юрій, державний діяч, пись
менник і меценат. У 1804-1806 рр. він був міністром закордонних справ 
у Російській імперії.

Князі Александр 
та Адам Юрій 
Чарторийські



Вежі Луцького замку

ЗАМОК ЛЮБАРТА
У волинському місті Луцьку височить великий замок Лю- 

барта -  пам’ятка оборонної архітектури XIV ст.
Перші укріплення на місці сучасного Луцька з’явилися 

майже 1000 років тому, адже саме тоді, як вважають дослідни
ки, князь Володимир Великий побудував Луцьку фортецю. 
Ця фортеця була, як і більшість київських фортець, дерев’яною, 
але дуже потужною, здатною витримати суворі облоги. Місто 
встояло перед облогою польського короля Болеслава Хо
роброго, руських князів Андрія Боголюбського та Ю рія 
Долгорукого. У 1259 р., під час монголо-татарської навали, 
Луцьк витримав облогу хана Куремсі.

Кам’яний замок, який зберігся до наших часів, був побудо
ваний, коли Волинські землі увійшли до складу Великого 
князівства Литовського. Син литовського князя Гедиміна Лю- 
барт, що князював на Волині з 1324 р. і був одружений на русь
кій княжні, збудував на місті старої дерев’яної фортеці вели
кий цегляний замок. Цей замок був однією з найпотужніших 
споруд у регіоні, завдяки чому місто швидко розвивалося 
і зростало, через нього проходили важливі торговельні шляхи. 
Місто стало резиденцією литовських князів.

Наприкінці XVI -  на початку XVII ст. замок поступово 
починає втрачати своє оборонне значення. Після об’єднання 
Литви й Польщі він опинився в самісінькому центрі нової 
держави, а тому відголос постійних прикордонних конфліктів 
доходив до нього вкрай рідко. Отже, до нашого часу Луцький 
замок зберігся майже таким, яким його побудував у XIV ст. 
князь Любарт.

Луцький замок. Листівка поч. X X  ст.



З ’ЇЗД МОНАРХІВ
Середньовіччя -  епоха жорстоких війн. Війни точилися і в середині держав, 

так звані міжусобні, війни були прикордонні, коли дві чи більше держави боролися 
за свої прикордонні території, виникали конфлікти й на релігійному ґрунті, 
наприклад між католиками та православними. Але у  X V  ст. перед Європою 

11?| постала велика загроза турецького вторгнення. У 1428 р. литовський князь 
Віпговт, що князював у  той час, ініціював з ’їзд у  Луцьку європейських монархів, 
державам яких загрожували турки.

6 січня 1429 р. до Луцька прибули польський король Владислав II  Ягайло, 
імператор Священої Римської імперії Зигмунд Люксембурзький, датський король 
Ерік VII, великий московський князь Василій з удільними князями та мітропо- 
литом Фокієм, магістр Тевтонського ордена Пол ван Русдорф, магістр  

■й Лівонського ордена Зигфрід, папський посол з Риму, господар князівства Валахії, 
та посол імператора Візантійської імперії Іоанна VIII Палеолога.

Це був ледь не перший в історії Європи з ’їзд такої кількості могутніх монархів 
та їх представників. Метою цього важливого з ’їзду було об’єднатися проти 
турецької загрози і разом протистояти навалі Османської імперії. Імператор 

'■'■а Зигмунд пропонував усім об’єднатися, забути про релігійні та прикордонні 
і конфлікти, та й надати Візантійській імперії спільну 

допомогу, бо в разі падіння візант ійців під ударами  
турків-османів така ж доля могла спіткати й більшість 
європейських держав.

На жаль, усі питання не були узгоджені неї Луцькому 
з ’їзді, і переговори продовжилися у  Вільно та Троках.

" .««Лі



Замковий міст

Корецький замок. 
Гравюра Н. Орди

Залишки
Корецького

замку

Сьогодні невеличке, у давні часи місто Ко
рець було значною фортецею. Ще за часів 
Київської Русі тут існувало потужне укріплен
ня, бо місто лежало на торговельному шляху 
з Києва до Західної Європи. У 1258 р., коли 
місто входило до складу Галицько-Волинського 
князівства, князь Данило Галицький опікував
ся підвищенням обороноздатності міста перед 
монголо-татарською навалою.

У XIV ст. ці території опинилися під владою Великого 
князівства Литовського. У 1380 р. князь Ягайло передає місто 
в управління князю Острозькому, який зводить тут могутній, 
попри те, що дерев’яний, замок. У 1495 р. цей замок намага
лися взяти татари, але не змогли й були розбиті під стінами 
фортеці.

У першій половині XVI ст. волинський воєвода Богуш 
Корецький на місці дерев’яної фортеці вимурував великий замок 
з бастіонами. Він був оточений глибоким ровом і мав підйомний 
міст. У X V II-X V III ст. замок неодноразово перебудовували, 
зміцнюючи його й підвищуючи оборонну здатність.

Н априкінці X V III ст. тогочасні власники замку князі 
Чарторийські, зважаючи на те, що замки почали втрачати своє 
оборонне значення, перебудували замок на розкішний палац 

у стилі бароко. А підйомний міст замінили кам’яним 
арочним. У 1832 р. у Корецькому замку сталася пожежа, 
й відтоді він лежить у руїнах.



Батьківщина української поетеси Лесі 
Українки, місто Новоград-Волинський, 
у давні часи мало назву Звягель, яка 
походила з давньоруських часів.

На початку XVI ст. містом володіли 
князі Острозькі. Саме князь Костянтин 
Острозький 1507 р. почав будувати Звя- 
гельський замок, навколо якого й розки
нулося місто. Замок був розташований 
на високій скелі над річкою Случ і мав На цьому місці вжошв Звягельський замок

високу оборонну здатність. Та під час Визвольної війни під проводом Богдана 
Хмельницького, українські козаки, очолювані Максимом Кривоносом, захо
пили Звягельський замок. Під час штурму було зруйновано кілька замкових 
веж і частина стіни. Кілька років козаки контролювали замок. Його гарнізон 
складався з 4000 козаків, а сам замок був на кордоні між визволеними 
українськими землями та Річчю Посполитою, отже мав неабияке оборонне 
значення. Але війни спустошили місто, і у 1675 р. у Звягелі мешкало лише 
200-250 жителів. А ці землі згодом знову відійшли до Польщі.

У 20-х роках X V III ст. замок перейшов у власність феодалів Любо- 
мирських. У 1738 р. Станіслав Любомирський перетворив військову оборонну

споруду на мисливський замок. А у 1753 р. частину 
замкового муру розібрали і з цього каменю побуду
вали костел.

Залишки від укріплень Звягельського замку



Сучасний вигляд оборонних 
споруд Острозького замку

Острозький замок. Гравюра Н. Орди

Перші укріплення на місці сучасного Острога 
виникли ще за часів Київської Русі. У X III— 
XIV ст. місто входило до складу Галицько- 
Волинського князівства.

Після захоплення українських земель Вели
ким князівством Литовським Острог був пода
рований знаменитій українській княжій родині 
Острозьких.

Князі Острозькі у XIV ст. на високому па
горбі будують потужний замок, який стає їх 
резиденцією. Пізніше навколо міста теж були 
зведені укріплення. Міські ворота, які виходили

„ на важливі шляхи, охороняли високі башти. Ли-Вежа замку, : „
1910 р  товський гетьман Костянтин Острозькии, якии прославився

своїми перемогами над татарами, побудував у місті татарський
Нова Вежа. район, де оселив полонених у битвах татар. В’їзд до цього
Старовинна гравюра району захищала Татарська вежа.

Під оборонні потреби у 1521 р. пристосували й Бого- 
явленську церкву в місті. Її стіни укріпили, а вікна 
перетворили на бійниці. Церква посіла своє місце 
в оборонному комплексі міста.

ОСТРОЗЬКИЙ ЗАМОК





ХОТИНСЬКА ФОРТЕЦЯ
Перші укріплення на березі Дністра на місці сучасного 

Хотина виникли на початку XI ст. Саме в той час князь 
Володимир приєднав ці землі до Київської Русі. Перша 
фортеця мала традиційні для Київської Русі дерев’яні 
стіни та земляні вали. Вона була досить потужною, бо 
мала за мету контролювати переправу через Дністер. 
До того ж вигідне розташування фортеці сприяло бурх
ливому розвитку Хотина, що в ті неспокійні часи потре
бувало неабиякого захисту. За короткий час Хотин став 
одним з найбільших міст Київської Русі. У 1199 р. місто 
опинилося у складі Галицько-Волинського князівства 
і теж виконувало важливу прикордонну функцію. Князь 
Данило Галицький наказав у 1250 р. на місці дерев’яних 
укріплень звести кам’яну фортецю. Семиметрові мури 
оточили рови в шість метрів завширшки.

У XIV ст. місто було під контролем генуезців, які 
поширювали свій вплив у східній Європі, засновуючи на 
великих торговельних шляхах свої торговельні факторії.

Хотинська фортеця

Стародавні зображення 
Хотинської фортеці



Вежі Хотина

План фортеці ІЙМЬДк! -: Генуезці зміцнили і без того міц-
:'* В в Й  ні укріплення фортеці. Це сприяло 

'"■~іФґ"р . . и торговельному розвитку міста.
Вигідне розташування фортеці 

та її потужність постійно притя-
__ }  гали до себе увагу завойовників.

У 40-х роках XIV ст. Хотинська 
фортеця опинилася під владою Угорського королівства, 

а майже ніж через 40 років, у 1375 р., володарем фортеці стало Молдовське 
князівство. Молдовський правитель Стефан III значно збільшив фортецю. 
Був зведений новий мур — шість метрів завширшки, 40 метрів 
в висоту. Також були зведені три високі вежі. Рівень подвір’я 
підвищили на 10 метрів, а в самій фортеці було зроблено 
великі підвали, в яких містилися казарми для гарнізону. Фор
теця набула приблизно такого вигляду, який вона має нині.
Навіть зберігся орнамент на стіні. Будівництвом фортеці 
керував особисто Стефан III. Тут розмістилася резиденція 
молдовських князів. Ф ортеця для тих часів стала взагалі 
неприступною. Про це свідчить той факт, що вона вистояла 
в 1476 р. під час турецької облоги військами султана Мухаме- 
да II. А на той час турецька армія була однією з найкращих 
армій у світі. Але турки все ж змогли стати господарями 
в Хотині. У 1456 р. молдовське князівство стало васалом 
Османської імперії. За наказом турків у Хотині був роз
міщений яничарський гарнізон. Турки також постійно 
опікувалися зміцненням укріплень.

Протягом наступних століть навколо Хотина точилася 
постійна боротьба за контроль над фортецею. Особливо 
на це претендували поляки. У 1538 р. Хотинську фортецю 
захопили польські війська Яна Тарановського.



Подвір’я та підземелля 
Хотинської фортеці

Н еприступну твердиню по
ляки взяли тільки після того, як 
вони зробили підкоп під фортецю
і зруйнували три башти й частину 
стіни. Нові володарі відбудували 
ті укріплення, що зруйнували.

Протягом 1540-1544 рр. вони 
відновили фортецю в її колиш
ньому стані. Невдовзі фортеця 
знову перейшла під молдовський 
контроль. Т ав 1563 р. п’ятсот за- ™ ... ,ґ  ' Колодязь на території фортеці
порозьких козаків Дмитра Виш
невенького захопили й деякий час утримували фортецю. Але 

надовго фортеця не залиш алася ні в чиїх руках. Вона 
постійно переходила під контроль або турків, або поляків. 
Навіть після перемоги над турками під час Хотинської 
війни у 1621 р. фортеця перейшла під контроль Османської 
імперії.

Під час Визвольної війни українського народу Хотин теж 
був у центрі подій. У 1650 р. фортецю захопили козацькі 
війська під командуванням сина Богдана Хмельницького 
Тимоша. Тут вони перебували до 1653 р.

Після того як козаки покинули фортецю, вона 
неодноразово переходила з одних рук до інших. 
Фортеця була вже досить слабкою порівняно 
з тогочасним розвитком військової справи та 
озброєння.

Шибениця в Хотині, 
де в епоху Середньовіччя 
страчували злодіїв 
та ворогів



Тому турки, що в котрий раз захопили Хотинську 
фортецю, у 1711 р. почали її реконструкцію згідно 
з тогочасними вимогами для оборонних споруд.
Вони запросили французьких інженерів, які про
тягом 1712-1718 рр. звели могутні оборонні спору
ди навколо старої фортеці. Саме вони побудували 
великий прямокутний земляний вал із сьома бастіонами, які були озброєні 
важкою артилерією. Для виїзду та в’їзду до фортеці було зведено ворота. 
Таких воріт було чотири. На території нової фортеці містилися палац паші, 
мечеть, гарнізон та службові приміщення. Стара фортеця використовувалася 
як арсенал. У ті часи Хотинська фортеця стала найпотужнішою турецькою 
твердинею на півночі Османської імперії.

У першій половині XVIII ст. Хотинська фортеця і нав
колишні землі потрапили у сферу інтересів Російської 
імперії. Російські війська кілька разів штурмують фор
тецю, але лише зрідка вони долали міць Хотина. У 1739 р. 
турки здали фортецю без бою. Протягом 1769-1787 рр. 
росіяни неодноразово штурмували Хотинські укріплен
ня. Але до складу Російської імперії Хотин потрапив 
лише після російсько-турецької війни 1806-1812 рр.

Поступово фортеця втрачала своє оборонне значення, 
а з 1856 р. вона перестала бути військо
вим об’єктом.

Оборонні споруди Хотина часів 
турецького панування



Битва під Хотином..
Старовинна гравюра

х о т и н с ь к а  в і й н а
У 1620 р., під час одного з численних військових кон

фліктів Речі Посполитої з Османською імперією, під 
Молдовським селом Цецорою сталася велика битва, 
у  якій турецькі війська вщент розбили польську армію. 
До речі, саме після цієї битви майбутній гетьман 
Богдан Хмельницький опинився в турецькому полоні. 

Після Цецорської битви в Польщі вже не було достатніх сил, аби протистояти 
одній із найкращих у  світі армій, і шлях на Польщу для османських правителів 
був відкритий. У зв’язку з цим, турецький султан Осман II розробив план захоп
лення українських та польських земель, які він міг би використовувати як плац
дарм для наступних завоювань. Зокрема, він планував підкорити країни цент
ральної Європи. З цією метою на початку 1621 р. на землі Речі Посполитої 
вирушило 150-тис.ячне турецьке військо, до якого приєдналося 60 тисяч та
тарського війська. Річ Посполита, яка змогла зібрати лише 30-тисячне військо, 
опинилася в майже безнадійному становищі. Тому польський уряд звернувся до 
українських козаків — грізної у  той час військової сили по допомогу, обіцяючи за 
неї великі привілеї. На Великій козацькій раді козаки погодилися допомогти 
полякам. На чолі українського 40-тисячного війська став гетьман Петро Кона- 
шевич Сагайдачний.

Д ві армії зійшлися під Хотином. Хотинська війна тривала цілий місяць — 
з 1 вересня, коли турки почали перші атаки на козацькі укріплення, до 28 вересня, 
коли турки останній раз намагалися штурмувати козацькі й польські укріп
лення. Основні свої зусилля турки направили супротив козацького табору, бо 
знали, що козаки — чи не найкращі вояки у  світі. По козацькому табору пос
тійно вівся вогонь артилерії, а султан посилав на козаків своє краще військо — 
яничар. Але все марно — геть усі атаки були відбиті. 4 вересня турки здійснили 
три великі штурми польських та коза 
цьких укріплень, у  яких брали участь 
майж е 100 000 вояків . Причому,  
третій штурм був знову спрямований 
виключно проти козаків.

Але козаки не тільки відбили атаку, 
а й пішли в контрнаступ і увірвалися
до турецького табору. — ____ _  , ✓
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Вони захопиш велику кількість арти
лерії та зброї, знищили чимало турків. 
Втім, не дочекавшись допомоги від поляків, 
щоб остаточно знищити турків, козаки 
з багатою здобиччю покинули турецький 
табір. Війна тривала, і 6 вересня туркам 
надійшла звістка про те, що загін козаків 
знищив у  Чорному морі турецький флот 

Хотинська війна. 3 20 сУден- Бойовий дух у  турків посту-
Художник Ю .Брандт пово падав. Протягом наступних днів

турки знову намагалися штурмувати ко
зацькі та польські укріплення, але марно. 28 вересня султан почав великий 
штурм, у  який кинув найкращі свої частини. Турки здійснили дев’ять атак, 
із яких жодна не мала успіху. Цей день був для турків найкривавішим — 
в бою загинуло близько 20000 вояків. Османська імперія зазнала величезної 
поразки й виступила ініціатором переговорів. Усього за війну турецька 
армія втратила 80 000 чоловік.

У Хотинській війн і бойові дії велися на одному місці, між двома укріпле
ними таборами. І  турецька і польська кінноти були знищені майже повністю, 
у  такій війні вона не мала особливої переваги. Вирішальну роль у  битві 
відіграло стрілецьке мистецтво українських козаків. їх  вогонь змітав усе 
й не давав можливості ворогу підійти близько до укріплених позицій.

Д ля  Османської імперії поразка під Хотином мала тяжкі наслідки. 
Султанська влада в крсііні була послаблена, а ще туркам довелося відмовитися 
від планів щодо підкорення Європи.

Пам’ятникП. Сагайдачному
„  ̂ та козакам и Хотині
Ьаталгя то Хотином. Художник Ю. Брандт



Подільські
товтри

Кам ’янець-Подільська 
фортеця

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА 
ФОРТЕЦЯ
Кам’янець-Подільський — одне з найдавніших 

міст України. Деякі історики вважають, що на 
теренах сучасного міста дві тисячі років тому 
була давньоримська фортеця, бо ці землі були 
прикордонними землями Римської імперії.

В історичних джерелах Кам’янець-Подільський 
уперше згадується близько 1060 р. у вірменських 
літописах. У той час тут уже було гарне укріп

лене поселення. Місто виникло на природному «півострові», 
який утворив подільський каньйон. Отже, від самого початку 
свого існування місто було під захистом природи. Його меш
канці побудували укріплення, які в поєднанні з природним 
ландшафтом утворили неприступну фортецю.

Особливого розвитку місто набуло, коли входило до складу 
Галицько-Волинського князівства. Воно стояло на важливому 
шляху на Балкани, тому мало велике військове й економічне 
значення. Крім того, Кам’янець-Подільська фортеця була 
прикордонним пунктом князівства. Відтоді місто дедалі 
більше укріплюється. На в ’їзді до нього, перед мостом, бу
дується замок.

Фортеця на старовинній 
гравюрі. Художник Н. Орда



Мури фортеці
Сторовинний міст

Старовинна мапа Кам’янця

Під час монголо-татарської навали татари захопили місто і спалили його. 
Послаблений Кам’янець захопили литовці. З того часу між Литовським князівст
вом та Польським королівством точилася жорстока боротьба за володіння 
Поділлям. У цій боротьбі перемогла Польща, і Кам’янець-Подільський 
перейшов до поляків. Саме поляки почали перебудовувати й укріплювати 
місто. За наказом краківського воєводи Спітко, який чотири роки володів 
замком, замок був укріплений, у місті зводилися вежі, гроші на утримання 
яких давали ремісники міста. Кам’янець перетворився на справжню непри
ступну твердиню. Вороги навіть не наважувалися штурмувати фортецю. Через 
це в місті бурхливо розвивалися ремесла й торгівля.
Воно здобуло статус королівського міста і одним із 
перших міст України — Магдебурзьке право.

Лише одного разу вороги змогли захопити місто.
У серпні 1672 року турецькі війська султана Мехме- 
да IV взяли місто в облогу. Послаблена Річ Поспо
лита не могла протистояти туркам, тому місто дове
лося здати.

Оборонні споруди 
Кам ’янець-Подільської 

фортеці



Фортеця в Кам’янці.
Графічна реконструкція 

Є. Пламеницької

Старовинні
зображення

Кам’янця-
Подільського

Протягом 27 років турки володіли містом. За цей час вони 
також опікувалися укріпленням міста, зводили бастіони для 
важкої артилерії. За роки існування Кам’янець-Подільського 
у його фортечних укріпленнях втілилося фортифікаційне 
мистецтво багатьох епох та народів.

У 1699 р. Туреччина була змушена повернути Кам’янець- 
Подільську фортецю полякам.

У 1793 р. ці землі були приєднані до Російської імперії, 
а місто поступово починає втрачати своє оборонне значення.

У першій половині XIX ст. у замку було тричі ув’язнено 
ватажка визвольного руху Устима Кармалюка.

З 1928 р. Кам’янець-П одільський оголошено 
історико-культурним заповідником.



ЛЕТИЧІВСЬКИИ ЗАМОК
У 1362 р. на подільські землі прийш ли 

литовські феодали. Поділля було приєднано 
ло Великого князівства Литовського. Щоб ук
ріпитися на цих землях, литовці звели низку 
фортець. Основною загрозою для подільських 
земель були кримські татари та турки, які 
періодично чинили набіги невеличкими, а 
бувало й чисельними загонами. Поряд з вели
кими захисними замками та фортецями, таки
ми як Меджибіж, Кам’янець, було побудовано 
серію невеликих фортець. Однією з таких фор
тець і став Летичівський замок.

З 1434 р. місто входило до складу Польщі.
У 1598 р. на місці застарілих дерев’яних укріп
лень кам’янецьким старостою було зведено 
новий кам’яний замок. Він мав прямокутну 
форму. У високих стінах були амбразури для 
ведення вогню з рушниць та мушкетів. В’їзд 
у замок контролю вала чотирикутна вежа.

Навколо міста, що розташува
лося під замком, був зведений 
вал із частоколом та глибокий 
рів, наповнений водою.

Під час Визвольної війни за
мок деякий час контролювали
козацькі війська, але за мирною

л г  / п Мири і башти замкиугодою 1649 р. сюди знову по- 3
вернулися поляки.

У 1835 р. біля замку був похований ватажок 
українського повстанського руху Устим Кармалюк.

У вирі історичних подій замок не вцілів, але 
збереглися майже неушкодженими частина замко
вої стіни та одна з веж.

Пам’ятник Устиму Кармалюку в Летичеві біля залишків 
Летичівського замку, де він похований



Меджибізький замок сьогодні 
та понад 100 років тому

На місці злиття річок Південний Буг 
та Бужок у давні часи виникла потужна 
фортеця. Ч ерез своє розташ ування 
фортеця дістала назву М еджибіж — 
тобто між двома Бугами. Вперше про 
фортецю згадує в 1146 р. Іпатіївський 
літопис. Фортеця мала важливе страте
гічне значення. Вона стала на кордоні 
Київського та Волинського князівств, 
а також на самісінькому кордоні руських 
земель, за якими починалися степи, 

в яких часто з’являлися кочовики. Тож Меджибіж був однією 
з тих фортець, що охороняли спокій руських кордонів.

Після перемоги литовців над татарами в 1362 р., тоді, коли 
останні втратили контроль над українськими землями, 
Поділля відійшло до Великого князівства Литовського. 
Литовський князь Ольгерд передав землі навколо Меджибіжа 
своїм родичам — родині Корятовичів. Саме вони відбудували 
тут потужний дерев’яний замок, на місці знищеного в 1254 р. 
Новий замок мав форму витягнутого трикутника. Він знову 
став важливим прикордонним пунктом.

У 1540 р. Меджибіж відійшов до власності польських 
феодалів Синявських. Вони перебудували замок, звели кам’яні 
мури у 20 метрів заввишки, а товщина в деяких місцях сягала 
чотирьох метрів. Замок точно повторював форму попередньої 
дерев’яної фортеці, тобто був витягнутим трикутником. На го
строму куті цього трикутника здій
малася велика вежа.



Ще три вежі були на в’їзді до фортеці, 
з протилежного, західного боку. Крім того, 
потужна фортеця поєднала в собі риси 
тогочасного архітектурного мистецтва.
Під замком були вириті численні підземні 
ходи. Є навіть свідчення про існування 
підземного ходу до Летичівського замку, 
до якого від Меджибіжа майже 40 км.

Основною функцією Меджибізького 
замку було охороняти землі від нападів татар. І замок 
сумлінно виконував цю функцію. З 1453 по 1566 рік жодна 
ворожа армія не змогла увійти у фортецю.

За часів Хмельниччини Меджибізький замок неоднора
зово захоплю вали козаки. Але внаслідок мирних угод 
із поляками замок повертався до Речі Посполитої. У 1672 р.
М еджибіж захопили турецькі війська Мехмеда IV. На 
деякий час він перейшов під владу турків. Турки доклали 
чимало зусиль, щоб укріпити замок. Вони його трохи пере
будували, перенесли кілька веж на інші місця, побудували бастіони і навіть 
оздобили будівлі замка у східному стилі.

Наприкінці XVIII ст. замок відійшов до Російської імперії. Поступово він 
втратив своє військове значення.

-7:. 'мг.>Г

За часів Галицько-Волинського князівства на землях поблизу Меджибіжа
І виникла Болоховська земля — територіальне утворення на кшталт князівства.

Хоча ця земля входила до складу Галицько-Волинського князівства, її правителі 
Ц  прагнули відокремитися від нього. Річ у  тім, що в князівстві точилася боротьба 

і проти посилення влади князя. Галицько-волинські бояри не хотіли посилення міці 
' князівства і впливу князя, бо тоді вони втратили б більшість своїх повноважень 

та прибутків. А князь Данило Галицький прагнув зміцнити й розширити кордони 
князівства, а також впровадити сильну централізовану владу, щоб князівство не 

ар ; впало під натиском іноземних загарбників, як це сталося з Київською Руссю.
Болоховські князі підтримували сепаратистські настрої галицьких бояр 

• Ц і залучили татар до боротьби з князем. Але Данило Галицький розбив і татар, 
і бунтівників. Нелегко було княжому воєводі Діонісію Павловичу, який узяв  
в облогу Меджибізьку фортецю — останню твердиню бунтівників. У 1254 р. 
фортеця впала під натиском руських ратників. Фортецю та всі навколишні 

• поселення війська галицько-волинського князя спалили вщент.



Збаразький замок

Збаразький замок.
Старовинне зображення

Перша фортеця у Збаражі була відома ще 
в XIII ст. Але її спіткала сумна доля. У 1474 р. 
татарська орда зруйнувала укріплення, а фор
тецю спалила. Її захисники не захотіли здава
тися в полон і згоріли разом із фортецею.

У Х У І-Х У ІІ ст. Збараж належав родині 
князів Збаразьких — відомих політичних 
діячів Речі Посполитої. Щоб укріпити Зба
раж, у неспокійні часи його власники знову 

зводять дерев’яну фортецю, але її теж знищують татари в 1589 р. 
Дерев’яні укріплення стають повністю неспроможними до 
оборони. Тому власник Збаражу Єжи Збаразький вирішує 
побудувати потужну кам’яну фортецю. Протягом 1626-1631 рр. 
тут зводиться сучасний і добре озброєний замок. Він мав форму 
чотирикутника, у кутах якого були розташовані бастіони. Ви
сота стіни сягала 12 метрів, а сам замок був оточений дуже 
глибоким ровом, який, до речі, був ще й дуже широким. На 
території замку господарі побудували княжий палац у тради
ційному для того часу стилі ренесансу. Зведена твердиня, 
побудована в найкращих традиціях тогочасного фортифіка
ційного мистецтва, була неприступною. Відтепер татари не 
могли чинити розбій на цих землях.



Однак цю твердиню вперше за весь час її 
існування захопили. І зробили це запорозькі 
козаки під час Визвольної війни, позаяк були 
справжніми майстрами у питаннях взяття не
приступних фортець. У 1649 р. тут відбулася 
легендарна Збаразька битва.

Після цієї поразки замок відновили і ще дуж
че укріпили, проте 1675 р. його взяли турки.

З часом замок поступово втратив своє обо
ронне значення й правив за резиденцію князів 
Вишневецьких, до яких перейшов Збараж у 
володіння.

Зруйновані будівлі замку. 
Листівка поч. X X  ст.

ч .._

ЗБАРАЗЬКА БИТВА
У червні 1649 р. військо Богдана Хмельницького оточили польські війська, які 

укріпилися під містом Збараж. Тут поляки побудували кілька укріплених ліній 
і планували оборонятися до підходу основних польських сил, сподіваючись на 
неприступність Збаразького замку. Осада Збаража тривала кілька тижнів. За 
цей час козаки кілька разів атакували замок. Вони знищили чотири лінії польської 
оборони і стали табором безпосередньо під замком, який мав репутацію непри-

11 ступного. Богдан Хмельницький наказав насипати перед замком великі вали,
' висота яких дорівнювала висоті замкових стін. На ці вали козаки поставили гар- 

I  мати, що ураганним вогнем знищували польські війська. Козаки навіть змогли 
захопити кілька бастіонів замку. Тяжке становище польських військ і їх близька 
поразка у  Збаражі примусили польського короля- Яна Казимира з великим військом 
форсованим маршем йти на допомогу оточеним. Богдан Хмельницький, коли 
дізнався про це, відразу ж припинив штурми Збаража, і, лишивши під стінами 

іИ лише маленький загін, з усім військом він пішов назустріч основним силам поляків. 
ї  Раптовою атакою козаки завдали польському королю 
а  нищівної поразки під містом Зборовом. За час облоги 
| Збаража вони знищили майже все польське військо, яке 
ї  оборонялося за збаразькими мурами. Велика кількість 

Щ поляків загинула від ран та хвороб вже після зняття 
облоги. Збаразька битва стала однією з найвидатніших 
подій Визвольної війни.

Облога Збаразького замку.
Єтдровинне зображення



ВІННИЦЬКА ФОРТЕЦЯ

Вінницька фортеця.
Графічна реконстру кція 

М. Козурука

Пам ’ятний знак під 
Вінницею на місці, де 
з ’єдналися козацькі 
полки перед наступом 
і визволенням Вінниці 
від

У 1362 р. литовський князь Ольгерд 
розбив монголо-татарів і звільнив з-під 
влади Золотої Орди українські землі. 
Після цього контроль над цими землями 
встановили литовці. Частину поділь
ських земель князь Ольгерд дарував 
братам Корятовичам, які взялися укріп
лювати кордони, бо загроза з боку кочо
виків була й досі актуальною.

У 1363 р. князь Федір Корятович на високій кручі біля річки 
Буг побудував Вінницьку фортецю. У фортечних вежах пізніше 
розмістили легку артилерію. У фортеці були колодязь і підзем
ний хід до річки. Фортеця мала велике значення, бо охороняла 
торговельний шлях до Молдови. Крім того, Вінницька фор
теця, хоч і була невелика, стала на заваді татарам грабувати 
українські села. Тому кочовики часто чинили напади на фор
тецю. У період з 1400 по 1569 рік на вінницькі укріплення татари 
нападали понад тридцять разів. Інколи вони навіть спалювали 
фортецю. Але її відбудовували знов і знов. Щоб краще укріпити 
місце після чергового знищення фортеці, власник Вінниці 
Федір Подольський звів їх дві — першу на лівому березі Бугу, 
другу на невеликому острові серед річки. Втім незначний гар
нізон обох фортець не міг ефективно протистояти чисельним 
татарським загонам, хоч і завдавав чималих неприємностей 
ворогам.

У XVII ст. Вінницький замок був уже дуже слабкою фор
тецею, оскільки не відповідав тогочасним оборонним вимогам.

Проте в ньому постійно перебував гарнізон, бо Вінниця 
відігравала помітну роль у Визвольній війні під проводом 
Б. Хмельницького. Саме під Вінницею Іван Богун з трьох- 

тисячним козацьким військом розбив 20-тисячпу поль
ську армію.

Після Визвольної війни Вінниця стала козаць
ким містом. Тож, коли польський уряд наприкінці 
XVII ст. скасував козацтво, місцеве населення пов
стало проти поляків і знищило обидві вінницькі 

фортеці.





Білгородська
фортеця.
Старовинне
зображення

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА 
ФОРТЕЦЯ
На місці, де нині здіймаються мури Білгород- 

Дністровської фортеці з давніх-давен жили люди 
в укріплених містах та поселеннях. Тут були 
і греки, і римляни, і слов’яни, і скіфи, і навіть гуни. 
І для всіх укріплення на березі Чорного моря 
було стратегічно важливим.

Історія Білгород-Дністровської фортеці почи
нається з часів, коли ці землі увійшли до складу 
Київської Русі. Тут мешкало східнослов’янське 

плем’я тиверців. Саме вони на місці давнього городища звели 
укріплене місто. Основним будівельним матеріалом у тутеш
ніх мешканців було каміння з вапняком, яке мало білий колір. 
Тож фортечні мури були білими, через що місто й дістало 
назву Білгород. Білгород був важливим містом на кордоні 
Київської Русі. Через нього пролягав шлях із Русі до Балкан.

Саме через це місто йшли війська київських 
князів під час своїх походів на Візантію. 
Внаслідок цього місто було неабияк укріпле
не і являло собою міцний, майже неприступ
ний форпост.



У 915 р., після одного з походів русичів на Візантію, візантійський імпе
ратор підкупив половців, щоб вони зруйнували Білгород. Але велике по
ловецьке військо не змогло взяти фортецю, щоправда, багато захисників 
загинуло, а всіх полонених половці продали в рабство у Візантію. Білгород 
був одним із небагатьох міст Київської Русі, де укріплення були не дерев’яними, 
а кам’яними.

У 1241 р., під час монголо-татарської навали, місто захопили кочовики. 
У 1288 р. татарський хан Ногай за великі гроші віддав Білгород під контроль 
генуезьких купців, які за домовленостями з татарами будували на вигідних 
торговельних шляхах свої факторії. Білгород почав бурхливо розвиватися. 
Потужні мури фортеці робили безпечним перебування у цьому місці числен
них торговельних караванів зі сходу та заходу.

У 1362 р. населення Білгорода повстало проти генуезців і вигнало їх із 
міста, внаслідок чого генуезькі купці втратили будь-який контроль над ним. 
Протягом нетривалого часу місто контролювали литовці. їх намісником була 
людина литовського князя Ольгерда. Але литовці протрималися тут не біль
ше двох років. У них Білгород відвоювало 
сусіднє Молдовське князівство, яке стрімко 
розвивалося й ставало потужною державою.
Загроза з боку сусідніх держав змусила мол
довських господарів зміцнювати свої кордони.

Фортеця Ак-Керман. Старовинний малюнок



Мури і башти 
фортеці

Білгород як прикордонна та морська фортеця, 
мав велике стратегічне значення, отже, укріпленню 
міста молдовські правителі приділяли багато уваги. 
Після турецької облога у 1420 р. фортецю зміцнили, 
а у 1454 р. озброїли гарматами. Найбільша перебудова 
та зміцнення фортеці відбулися в 1482 р. за часів 
правління в М олдові князя Стефана Великого. 
М айстер Федорко перебудував фортецю згідно з ос
танніми інженерними досягненнями в будівництві 
фортифікаційних споруд. Білгородська фортеця ста

ла однією з найміцніших у цій частині Європи. 
Тепер у фортеці було 26 веж, з яких 12 — бойо
вих. Твердиню оточив рів, глибиною 21 метр 
і шириною 14 метрів. Під час облоги цей рів 
заповнювали водою з лиману. Головні в ’їзні 
ворота до фортеці містилися у двохярусній вежі 
з ґратами, що опускалися за підйомним мостом. 
Фортеця була розділена внутрішніми стінами 
на кілька частин із м іркувань покращ ення 
обороноздатності. Для сполучення між цими 
частинами у фортеці було четверо воріт.

Зміцненням Молдовського князівства перей
малася насамперед Османська імперія, бо турки 
планували підкорити його, а згодом і Річ Пос
политу та всю Європу.



Білгородська фортеця була на сторожі Молдовсь
ких кордонів, тому для втілення своїх планів туркам 
необхідно було її взяти. Кілька разів турки зазнавали 
поразки під мурами фортеці.

Тому султан Баязид II зібрав величезне військо 
з 300 тисяч татар і 50 тисяч турків, яке підійшло до 
Білгородської фортеці. З моря йому допомагали 
більше сотні бойових кораблів. Під ш квальним 
артилерійським вогнем турки засипали рів. Не споді
ваючись на допомогу ззовні, молдовський гарнізон 
мужньо оборонявся майже два тижні, але противник 
мав значно більші сили, тому оборона була марною.
Білгородці здали фортецю і винесли туркам ключі 
від міських воріт. Відтоді почався період Османського 
володарювання у фортеці. Турки перейменували 
місто на Ак-Керман, що з татарської означає «Біла 
фортеця». Саме після захоплення турками Білгородської фортеці почався

занепад Молдовського князівства, яке невдовзі 
потрапило під контроль турків і стало васалом 
Османської імперії. Протягом Х У І-Х У ІІ ст. фор
теця Ак-Керман неодноразово зазнавала нападів 
з боку молдован, поляків, а найчастіше за все запо
розьких козаків.

У 1707 р. турки за допомогою французьких 
інженерів побудували бастіонні укріплення у фор
теці. У другій половині XVIII ст. місто кілька разів 
переходило то до військ Російської імперії, то до 
турків. У 1770 та 1789 р. за допомогою козаків 

російським військам вдавалося за
хопити Білгородську фортецю, втім 
невдовзі вона знову переходила до 
турків. Остаточно Російська імперія 
відбила у турків фортецю у 1806 р. 
Нова влада розмістила в ній гарнізон 
з російських вояків. А у 1832 р. ста
тус фортеці як воєнного об’єкта було 
скасовано.



Князь Вітовт

ОЧАКІВСЬКА ФОРТЕЦЯ
У XV ст. Л итовське князівство, під владу якого 

потрапила більшість українських земель, намагалося 
поширити свій вплив і на ті українські землі, на яких 
майже не було поселень, а контролювалися вони кочо
виками. Тож литовські князі почали будувати фортеці, 
щоб укріпитися в цих місцях. Одна з таких фортець 
була зведена на місці сучасного Очакова в 1415 р. за 
наказом князя Вітовта. Фортеця дістала назву Дашів. 
Але у литовців бракувало сил, щоб освоювати нові землі, 
тож Дашів захопили татари. Татарський хан Манглі- 

Гірей наказав на місці литовської фортеці звести потужну 
фортецю Кара-Кермен. Н евдовзі фортеця перейш ла під 
контроль турків. Фортецю не раз штурмували українські 
козаки. У 1523 р. вони, під керівництвом отамана Дашкевича, 
захопили Очаків і знищили його 
гарнізон. Великих втрат фортеці 
завдали козаки С. Палія, які на
прикінці XVII ст. не тільки захо
пили фортецю і звільнили бранців, 
а й знищили бастіони та порохові 
склади. Але турки відбудували 
майже вщент знищену фортецю. Очаків. Старовинна гравюра

У 1788 р. війська Російської імперії разом із козацькими 
загонами оточили Очаків. На той час Очаків був однією 
з найнеприступніш их турецьких фортець у регіоні. Її 
перебудували за проектами французьких інженерів і добре 
озброїли. На фортечних мурах було близько 300 гармат, 
навколо фортеці здіймалися оборонні вали з бастіонами, 

також озброєні важкими гарматами. Гарнізон 
фортеці налічував 20 000 вояків. Але російська 
армія після кількамісячної облоги, здійснила 
штурм Очаківських укріплень і оволоділа фор
тецею. Головнокомандувач російських військ 
Г. Потьомкін наказав усі укріплення Очакова 
зруйнувати.

Штурм Очакова. 
Стародавні зображення



ІЗМАЇЛ
На території сучасного Ізмаїла колись існувало 

укріплене поселення, підконтрольне Київській Русі, 
а пізніше — Галицько-Волинському князівству. 
У XII ст. тут була розташована добре озброєна 
потужна генуезька фортеця. З XVI ст. в ній панува
ли турки. Саме з їх приходом пов’язаний розквіт 
фортеці. Фортеця містилася на прикордонній тери
торії, тому турки її укріпили належним чином.

Після російсько-турецької війни 1768-1774 рр. турки запросили іноземних 
інженерів Де Лафіта та Ріхтера, щоб вони здійснили перебудову фортеці 
і модернізацію укріплень. З Ізмаїла інженери зробили неприступний форпост 
і одну з найміцніших фортець в Османській імперії. Навколо фортечних мурів 
завдовжки понад 6 кілометрів з бастіонами здіймався великий вал 8,5 метрів 
заввишки. Вал був оточений глибоким ровом завширшки 13 метрів. На 
озброєнні фортеці було 260 гармат різних калібрів, а гарнізон фортеці налі
чував 35 000 вояків. Наприкінці 1790 р. під стіни фортеці підійшло 31-тисячне 
російське військо. О. Суворов прийняв рішення здійснити штурм фортеці. 
10 грудня війська пішли в наступ. Першими, хто увірвався до фортеці, були 
українські козаки, які відіграли головну роль у штурмі фортеці. О. Суворов 
і Г. Потьомкін, вражені сміливістю та звитягою козаків, записалися рядовими 
до Запорозького війська. А Катерина II за допомогу у війні з турками віддала 
козакам в управління чорноморські землі, на яких виникло Чорноморське 
козацтво. Ізмаїльська фортеця під час легендарного штурму 1790 р. була 
майже вщент знищена.

Старовинний план фортеці



ОЛЬВІЯ (ПАРУТИНЕ)
У VII-Vст . до н.е. на плодоносних і багатих землях чор

номорського узбережжя греки заснували низку полісів — 
великих міст із власним самоуправлінням та економічною 
системою. Найвідоміші з них — Березань, Тіра, Ольвія, 
Херсонес, Борисфеніди, Феодосія та Пантикапей.

Найбільшим та найбагатшим полісом була Ольвія. Це 
місто проіснувало майже 900 років і значно вплинуло на 
розвиток навколишніх земель. Ольвія складалася з безпосе
редньо міста і кількох поселень довкола нього. Місто було 
оточено високим і міцним кам’яним муром, бо за межами 
поліса були землі, де кочували войовничі племена. Укріплення 
Ольвії були такими міцними, що легко могли стримати 
будь-який ворожий натиск, щоправда поселення навколо 
міста кочовики іноді руйнували. У 331 р. до н.е. Ольвія на 
віть витримала облогу великого війська Олександра М аке
донського, яким командував його полководець Зопіріон. 
Щоправда, перемога над македонським військом далася 
мешканцям Ольвії нелегко. Щоб поповнити ряди захисників, 
їм довелося звільнити рабів й надати їм статус громадян 
міста. Але мета була досягнута, і вороги зняли облогу. 
У І ст. до н.е. в Ольвії виникла економічна криза, що відразу 
ж вплинуло на обороноздатність міста, і в 48 р. до н. е. 
фортеця була захоплена готами, які повністю зруйнували 
її. Після знищення місто відродилося. У II  ст. н. е. Ольвія 
потрапила під контроль Римської імперії, і римляни розміс
тили в місті свій гарнізон високопрофесійних вояків.

III IV ст. стали періодом поступового занепаду Ольвії. Потужна колись 
фортеця не мала змоги витримувати постійні облоги племен готів та гунів. 
Навала великого війська гунів у  IV  ст. остаточно зруйнувала славетне місто.

В ’їзні ворота до Ольвії.
Графічна реконструкція 

С. Крижицького
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Будівництво міста 
Ярослава.
Мініатюра 

з Радзивилівського 
літопису
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СТАРОДАВНІЙ КИЇВ

Печерський монастир 
та князівське 

помістя у  X II ст. 
Графічна реконструкція 

Г. Лтвіна

Київ, центр могутньої держави Київська Русь, був одним із 
найбільших і найкрасивіших міст у тогочасній Європі. У часи 
розквіту міста його населення становило понад 45 000 меш
канців. Київські князі опікувалися підвищенням обороноздат
ності міста. Найбільшого розвитку будівельні роботи у Києві 
набули в період князювання Володимира Великого і Ярослава 
Мудрого. Ці князі зводять багато нових споруд у місті, а також 
укріплюють його. Поступово Київ перетворився на величезне 
місто-фортецю. Уже в XI ст. площа міста сягала 80 гектарів. 
А в XIII ст. територія міста становила 300-500 гектарів. Усе 
місто оточували високі вали з дерев’яними стінами та баштами 

на них. Довжина зовнішньої фортечної стіни 
сягала близько чотирьох кілометрів, а висота 
оборонного вала — майже 12 метрів.

Щоб форма валу була постійною і не руй
нувалася під впливом дощу, снігу та інших 
погодних умов, вал насипали на заздалегідь 
заготовлений дерев’яний зруб-каркас, який 
фіксував земляний насип.



Навколо валу був глибокий рів. В’їзд до міста 
здійснювався завдяки кільком проїзним вежам, які 
були добре укріплені. Саме через в’їзні вежі ворог 
зазвичай намагався увірватися до міста, бо якби 
супротивнику й пощастило зруйнувати фрагмент 
стіни, потрапити до міста, долаючи рів, а потім вал, 
було б дуже складно. Хоча монголо-татари принесли 
з собою вміння швидко засипати рови, проте це було 
ефективно лише при невисоких міських стінах. Якщо 
під час зимової облоги ворог проривався до брами, 
ворота поливали водою, яка бралася кригою і через 
це браму неможливо було відчинити.

У самому місті також було побудовано багато за
хисних споруд. Свої укріплення були у посадів, мо
настирів, навіть районів міста. Так, Подол був відо

кремлений стіною від міста Володимира і міста Ярослава. А останні в свою 
чергу являли собою добре укріплені райони, розкидані по високих кручах. 
Напередодні монголо-татарської навали кількість вояків у місті сягала 
10000 .

На початку 1240 р. Київ відійшов під контроль Галицько-Волинського 
князівства. Князь Данило Галицький залишив у місті свого воєводу — досвід
ченого і мужнього воїна Дмитрія.

Макет

Дубовий зруб у  валу. 
Фото з розкопок 1952 р.



Лядські ворота.
Реконструкція

ОБОРОНА КИЄВА ВІД 
МОНГОЛО-ТАТАР
У 1239 р. під Київ підійшли війська м он

гольського хана Бат ия. Монголи запропо
нували киянам здати місто, але мешканці 
міста відмовилися. Ш турмувати величезне 
й добре укріплене місто монголи не наважилися 
й відступили.

Але вони повернулися через рік. Хай Батий 
наказав усім монголе-татарським ханам іти на Київ зі своїми 
військами. В історії ханського війська ще не було випадку, коли 
місто брали в облогу всі монгольські війська. Наприкінці вересня 
1240 р. під стіни Києва підійшло величезне військо, яке налічу
вало понад 200000 вояків. Воно оточило Київ щільним кільцем. 
Почалася облога, яка тривала 74 дні. Татари чекали, коли вда
рять морози, болотиста місцевість навколо міста вкриється 
кригою, і техніка й люди зможуть по ній пройти.

На початку грудня монголе-татари розпочали штурм Києва. 
Батий спрямував основний удар на район міста, що був укріпле
ний найкраще. Через Дніпро, що вкрився кригою, до Лядських 
воріт міста, які стояли на місці сучасного Майдану Незалеж
ності, татари прикотили машини для метання каміння, таким 
же чином доправили необхідний запас каміння. Досить скоро вони 

зробили пролом у  Лядських воротах. Через цей пролом військо Батия й ринуло 
до міста. Руські ратники й городяни мужньо захищали свій Київ. Багато монголів 
полягло, перш ніж оволодіти містом. Втім, захисників було дуже мало порівняно 
із завойовниками. Осередком руської оборони стало Володимирове місто, укріп
лення коло Десятинної церкви. Останні захисники Києва загинули там.

Монголо-татари майже вщент зруйнували величний Київ і знищили майже 
все населення. Але й татар полягло в Києві 
дуже багато, і після цієї битви монголе - 
татарська навала вже не мала такого 
потужного натиску, як до битви за Київ.

Оборона Десятинної церкви

Метальні
машини

монголів.
Перський
малюнок



Плани Києва X V II ст.

КИЇВСЬКА ФОРТЕЦЯ
Після монголо-татарської навали місто занепало. Але через деякий час воно 

почало поступово відроджуватися. У 1362 р. Київ відійшов до Великого 
князівства Литовського. Невдовзі на дніпровських кручах виростає нова 
фортеця. Фортеця мала 15 бойових веж, озброєних пізніше гарматами, двоє 
воріт, підйомний міст. Стіни фортеці були побудовані з дерева, але їх обмазали 
глиною для запобігання пожежі, бо фортеця була зведена із сосни — матеріалу, 
що легко займається. Нагорі в цієї стіни були надбудови з бійницями, трохи 
посунені над стіною таким чином, що в разі штурму на ворога можна було 
через спеціальні отвори кидати каміння або лити смолу. На той час фортеця 
була неприступною, але згодом, коли з’явилися нові методи ведення бойових 
дій і нове озброєння, вона перестала відповідати оборонним вимогам. У 1651 р. 
козаки Богдана Хмельницького зруйнували 
фортецю.

Новий етап в історії фортифікаційних споруд 
Києва почався у XVIII ст. Тоді вже існувала 
система оборонних споруд на Подолі, з бастіо
нами та ровами.

Під час Північної війни зі Швецією, у 1706 р.
Петро І відвідав київські укріплення. Оборо
ноздатність фортеці, особливо напередодні швед
ського наступу, не задовольнила царя, бо якби 
ворог захопив Київ, то шлях на Москву в нього 
був би майже відкритим.

Проект Печерської фортеці



А можливих загарбників у той час було три: шведи, турки 
і кримські татари. Петру І, який був чудовим вояком, не спо
добалося стратегічне облаштування київських укріплень на 
Подолі, і він наказав побудувати нову фортецю на печерських 
висотах. Саме тут і були зведені нові вали, редути, бастіони та 
інші укріплення.

Були організовані додаткові переправи через Дніпро, 
а у фортеці був сформований гарнізон з 2 000 вояків.

У 1708 р., коли шведські війська ступили на українські землі, 
Київ став основною базою російських військ у новому етапі 
Північної війни. А шведи, знаючи про потужні укріплення 
Києва, обминули його, навіть не намагаючись взяти місто.

Після Північної війни Київська 
фортеця не втратила свого страте
гічного значення. Навпаки, постійні 
російсько-турецькі війни, що вели
ся на півдні, спонукали укріплюва
ти та озброювати фортецю. У 1718 р. 
гарнізон Печерської фортеці ста
новив 5 500 вояків, 200 солдатів 
кінного полку, та 126 чоловік із 
артилерійської обслуги.

Бастіон фортеці. Фото X IX  ст.

План Києва XVIII ст. 
із зображенням 

Печерської 
та Старокиївської 

фортець

Брама
фортеці



На озброєнні фортеці постій
но чергували ЗО великих гармат, 
а ще було 460 гармат. Окрім того, 
цей воєнний об’єкт мав великі 
запаси боєприпасів.

У 1731-1733 рр. фортеця стає 
частиною оборонного рубежу 
«Української лінії». Це величез
ний комплекс оборонних споруд, 
який був зведений для оборо
ни Російської імперії з півдня.
Українська лінія простягалася 
від Орла до Сіверського Дінця.
До системи укріплень українсь
кої лінії входили величезний 
вал з ровом, 49 редутів та 16 фортець, у тому числі й Київська. У самому Києві 
зміцнили й перебудували бастіони, розширили оборонні укріплення. Окрім 
фортеці на Печерських схилах, укріпили й стару фортецю на Подолі. Чисель
ність київського гарнізону сягнула 20 000 чоловік.

Роботи по укріпленню та модернізації Київської фортеці тривали протягом 
170 років. За цей час Київська фортеця стала однією з найбільших фортець 
такого типу у світі. Київ перетворився на один із найбільших військових 
осередків у Російській імперії, який правив за плацдарм для боротьби з Ота
манською Портою і наполеонівською агресією.

Панорама фортеці. Фото X IX  ст.



Останній український гетьман 
Кирило Розумовський

БАТУРИН

Батурин у  X V II ст. 
Старовинна гравюра

Перша згадка про Батурин да
тується 1625 роком, отже, першу 
фортецю тут побудували приблиз
но у той час.

У 1669 р. Батурин стає столицею 
Гетьманської України. Тут роз
міщується гетьманська резиден
ція. Місто укріплюють, зводять 
нові оборонні споруди. Великий 
запас боєприпасів та провізії доз
воляв Батурину витримувати на
віть кількамісячну облогу.

Потужність оборонних споруд Батурина була наочно 
продемонстрована, коли в 1708 р. Батурин оточили російські 
війська О. Меншикова. Оборону Батурина очолював козацький 
полковник Дмитро Чечель. На пропозицію росіян скласти 
зброю він відповів рішучою відмовою. Тоді Меншиков почав 
штурм. Але кілька спроб російських військ були безуспішними. 
Влучний вогонь захисників Батурина раз пораз відкидав 
нападників. Взяти фортецю штурмом росіяни не змогли.

Та в місті знайш овся зрадник, який був підкуплений 
М енш иковим і розповів, де знаходиться таємний підзем
ний хід до фортеці. Російське військо увірвалося до Батурина 
через цей хід і захопило місто. Меншиков наказав знищити 

Батурин. Російські війська знищили майже 
все населення міста і його захисників.

У 1750 р. останній український гетьман 
Кирило Розумовський дістав від російського 
уряду дозвіл на відбудову Батурина. Розу
мовський тут побудував свій палац і знову 
зробив Батурин на деякий час гетьманською 
резиденцією.



ЧИГИРИН
Місто козацької слави Чигирин виникло 

у першій половині XVI ст. На цих землях 
козаки поставили свій добре укріплений 
зимівник. Поступово місто розросталося 
і стало центром Чигиринського староства.
У 1532 р. Чигиринську фортецю віддали 
у володіння Остапу Дашкевичу — одному 
з перших козацьких ватажків.

У 1648 р. Богдан Хмельницький зробив 
Чигирин своєю резиденцією. Відтоді почав-

> . Чигирин. Малюнок X V II ст.ся розквіт міста. Його населення дедалі 
збільшувалося.

Чигиринські укріплення, на кшталт львівських, мали два замки. Перший 
замок побудували на горі поблизу міста. Він був потужний і великий. Си- 
рійський мандрівник Павло Алепський назвав його найміцнішою козацькою 
фортецею. Довжина мурів навколо міста взагалі сягала трьох кілометрів. В’їзд 
у місто був лише один — з боку Суботова.

Потужні укріплення і постійні воєнні потреби зробили Чигирин одним 
із найбільших ремісницьких центрів в Україні. У місті виготовлялося оз
броєння для козаків, порох і різноманітне спорядження.

Після смерті Богдана Хмельницького почався занепад Чигирина. Кілька 
разів він витримував облоги татар і турків. У 1678 р. 200-тисячна турецько-

татарська армія захопила місто після місячної 
облоги і знищила його.

Чигирин відродився, втім колишньої величі 
досягти вже не зміг.
План замку Чигирин часів Б. Хмельницького.

Графічна реконструкція Г. Логвіна



ЛЮБЕЧ
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Нині невеличке містечко відіграло велику роль в історії 
Київської Русі. Ще в X ст. Любеч був резиденцією київських 
князів. Княжий замок був вибудований із дерева і стояв на 
високому пагорбі. В’їзд до нього проходив через підйомний 
міст. Замок був потужною оборонною спорудою і неоднора
зово витримував натиск половців. У XIII ст. вони двічі підхо
дили до міста і руйнували його, втім замок узяти не змогли. 
У 1097 р. в замку відбулася велика рада руських князів — 
Любецький з’їзд, що мав велике значення для Русі.

'“'4-ї' . •• А*. г>2 ■ •

КНЯЖИЙ З ’ЇЗД У ЛЮБЕЧІ
В X I ст. Русь потерпала вісі міжусобних війн, які ослабляли її. Щоб 

припинити це, за ініціативою переяславсько/о князя Володимира 
Мопомаха вЛюбечі взимку 1097р. був проведений з ’їзд князів Київської 
Русі. На з ’їзді князі домовилися припинити міжусобні війни. Вони 
вирішили, що кожен правитиме у  своєму князівстві і не нападатиме 
неї інші князівства. Також князі домовилися, за ким закріпити яке 
князівство. Титул великого князя Київського отримав князь Свято- 
полк Ізяславович, бо був найстарший.

Фактично Любецький з ’їзд перетворив Київську 
Русь на федеративну державу. Міжусобні війни, 
хоч і не надовго, були припинені.

Княжий замок у  Любечі.
Макет та графічна реконструкція Б. Рибакова
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ФОРТЕЦІ СЛОБОЖАНЩИНИ
У XVII ст., тікаючи від польського гніту, а згодом, від 

полум’я Визвольної війни, на незаселені досі землі Дикого 
Поля почали приходити селяни-переселенці з Правобережної 
України, Поділля та Волині. Землі, на яких селилися та осво- 

Прапор Охтирського ювали переселенці, стали невдовзі називатися Слобожанщи-
Слобідського полка ною. Люди тут засновували поселення -  слободи, які отримали

свою назву через те, що вони не належали панам, як це було 
на Правобережній Україні. Мешканці слобод були вільними 
людьми. Землі Слобожанщини були дуже небезпечними 
для життя, бо по них пролягали шляхи, яки.ми татари напа
дали на землі Московії. Тому переселенці почали будувати 
тут численні фортеці. Зазвичай, слободи виникали навколо

фортеці, таким чином вони знаходили
ся під охороною гарнізону. Селяни, які 
оселилися на Слобожанщині, були зму
шені боронити свої поселення від татар, 
а тому кожен чоловік, який міг воювати, 
був записаний до одного з Слобідських 
козацьких полків. Усі фортеці, яких 
було дуже багато -  і великих, і малих, 
були побудовані із дерева, оточені ва
лами та ровами. Винятком була лише 
Салтівська фортеця, яку поставили на 
місці старовинного городища. Давнє 
місто, яке було на місці цього городища 
було колись побудоване з каменя. Тому 
фундамент й фрагменти стіни Сал^ 
тівської фортеці були кам’яні.

Старовинний план Охтирської фортеці п  Ґ ~ л^  ^  .г 7 Слобожанський краєвид



Прапор Сумського 
Слобідського полка

Свої фортифікаційні укріплення мали не тіль
ки міста. Іноді, навіть, навколо окремих слобод 
будували стіни та зводили вали. А самі поселення 
намагалися будувати на пригарках та пагорбах, 
тобто на взгір’ях. Крім того, слобожани насипали 

—окремі вали та викопували рови не біля поселень, 
а на ймовірних ш ляхах татар. А ще по всій 
Слобожанщині будували невеличкі укріплення, 
в яких містилася сторожа. Між такими укріплен
нями розсилалися козачі вартові роз’їзди.

Однією з важливих перешкод на шляху кочовиків були величезні слобо
жанські ліси. Могутні діброви, які спокін віків росли на цих місцевостях, 
змушували татар рухатися тільки по окремих визначених шляхах. Тож ліси 
були природною стратегічною перешкодою. Тому слобожани не рубали ліс 
у тих місцях, де він перешкоджав татарським нападникам.

Великих нападів татар було досить мало. Відколи на Слобідських землях 
виросли числені фортеці, татарам було важко скоювати великі напади на землі 
Московії, де поселення не були так міцно захищені, як на Слобожанщині. Але 
невеличких набігів татарських загонів чисельністю лише у кілька сотень во
яків було безліч. Зазвичай вони обходили великі фортеці, а плюндрували та 
грабували невеличкі поселення. Але часто гарнізони великих фортець, що

виходили на допомогу землякам, 
розбивали такі татарські загони та 
звільняли полонених українців.

Прапор Ізюмського 
Слобідського полка

Старовинний план Ізюмської фортеці



ХАРКІВСЬКА ФОРТЕЦЯ
Під час заселення Слобідської України в XVII ст. на 

місці стародавнього городища біля злиття річок Лопань 
Б  та Харків українці побудували фортецю, яка дістала на

зву Харків. Фортеця містилася на пагорбі, була оточена 
лісом, болотами й річками. Фортеця мала стіну, довжиною 

*  понад кілометр. Місцеві жителі побудовали її з дубового 
лісу. Фортеця мала 10 веж, чотири з яких були кутовими. 

Одну з них називали вістовою — тут містилися дзвін і пищаль, 
якими подавали різноманітні сигнали. Три вежі були проїз
ними -  через них виїздили на важливі шляхи. Ще в одній із 
веж, яка звалася Тайницькою, був підземний потаємний хід 
до річки. Фортецю оточував рів і вал. Будівництво фортеці 
тривало протягом 1656—1659 рр. У 1663 р. на озброєнні фор
теці було 12 гармат, 402 ядра та 8 діжок з порохом. Поступово 
населення фортеці зростає, а тому до основної фортеці було 
добудовано меншу фортечну стіну, що оточила поселення біля 
фортеці, її назвали Подолом. У 1689 р. на території фортеці 
був зведений Покровський собор — одна з перших кам’яних 
споруд у Харкові на той час. Собор, побудований на схилі, біля 
самого краю фортеці, став елементом її захисних споруд. Гар
нізон фортеці налічував 500 козаків, але в разі потреби до зброї 
могло стати все чоловіче населення Харкова.

Прапор Харківського 
козачого полка

Гармата з мурів 
Харківської фортеці

Харківська фортеця. 
Графічна реконструкція



Фортчщя хоч і не була великою та кам’яною, проте свою захисну функцію 
виконувала блискуче і була однією з найпотужніших фортець Слобожанщини.

Її жодного разу не змогли взяти вороги — татари. Зазвичай татари нападали 
незначними загонами, не більше 500 вояків, і палили невеличкі міста та села, 
укріплення яких вони могли взяти малою кількістю. Але на допомогу таким 
поселенням неодмінно висилався загін харківських козаків, які здебільшого 
розбивали татар, повертали награбоване та звільняли полонених.

У 1709 р., під час російсько-шведської війни, Петро І відвідав Харківську 
фортецю. Бойові дії зі шведами точилися зовсім неподалік, отже укріплення 
Харкова повинні були відповідати оборонним вимогам у разі можливої обло
ги. Петро І наказав розширити і зміцнити фортецю, насипати вали вищі, ніж 
були, й побудувати 5 бастіонів.

Після знищення Російською імперією Кримського ханства у XVIII ст. 
Харківська фортеця, як і репіта фортець Слобожанщини, поступово втратила 
своє оборонне значення, і фортечні укріплення в місті були розібрані.

Фортеця Донець.
Графічна реконструкція

ДОНЕЦЬ -  ДАВНЬОРУСЬКА 
ФОРТЕЦЯ
На кордоні Переяславського князівства, 

кордони якого були на сучасній Харківщині, 
у X I I  ст. виникла  прикордонна ф орт еця  
Донець, яка містилася неподалік сучасного Харкова. У той час ці землі були 
незаселеними, тому жити 7пут було дуже небезпечно, бо на руські князівства 
постійно нападали кочовики й руйнували поселення. Тож захисні фортеці на 
прикордонних ділянках були вкрай необхідні. Фортеця Донець була невеликою 
за розмірами. Її населення становило не більше 150 чоловік. В основному це були 
ратники з воєводою. Вони постійно несли караул і виїздили в Дике поле на 
прикордонні роз’їзди. Якщо ж вони помічали загони кочовиків, то займали оборону 
і відсилали гінця до княжого граду по допомогу. Більш як 100 років фортеця 
Донець захищала кордони Київської Русі, але в 1239 р. була знищена ордами



Церква-фортеця 
в Сутківцях

іШ

ФОРТЕЦІ В КУЛЬТОВИХ 
СПОРУДАХ
Роль захисних споруд у  неспокійні часи се

редньовіччя виконували не тільки спеціально 
зведені фортеці та замки. Іноді від нападу 
ворогів захищали й стіни церков та монастирів. 
У культовій архітектурі навіть був такий 
стиль побудови церков, коли стіни будували 
товсті, з каменю, а вікна робили на кшталт 
бійниць — вони були маленькими, і їх  було 
багато.

З найвідоміших церков-фортець є Покров- 
ська церква-фортецяу селі Сутківці на Подолі. 

Село було розташовано на Кучманському шляху, яким часто здійснювали 
набіги татари, а тому у  X IV  ст. тут було побудовано замок. А в 1467р. 
неподалік від замку побудовали церкву-фортецю. Вона розмістилася на 
пагорбі і була оточена ровом. Разом із замком ці оборонні сп оруди становили 
цілу оборонну систему, бо ворога, коли нападав на замок, обстрілювали не 
тільки із замкових укріплень, а і з тилу — вогонь вівся з церкви. Такою ж 
церквою, що виконувала оборонні функції, є Покровська церква в Харкові, 
яка входила до системи оборонних споруд Харківської фортеці.

Справжніми фортецями були монастирі. Зазвичай їос будували на віддалі 
від великих поселень, тож монахи зводили навколо монастирських будівель 
укріплення, а в разі потреби, навіть самі ставали до оборони. Одним із 
таких монастирів-фортець в Україні був Святогорський монастир. Він 
довго перебував на кордоні українських земель із Диким полем, через те був 
оточений захисною стіною. У X V II ст. в монастирі постійно перебував 
загін козаків, а на озброєнні в монастирі були наві?пь гармати. З нього на 
прикордонну варту вирушали козачі р о з’їзди, а монахи попереджали 
військових, якщо дізнавалися про 
татарський напад.

\





Запорозька Січ.
Сучасна реконструкція

У XV ст. в Україні виникло унікальне в сві
товій історії явище — козацтво. Спочатку козаки 
виключно перешкоджали татарам робити набіги 
на українські землі та землі Московії. Вони осе
лялися на незаселених територіях Південної 
України, Запорожжя та Донецьких степів. Тут 
вони будували свої поселення й фортеці, бо ці 
землі були вкрай небезпечними. Першу козацьку 
фортецю — Січ — козаки побудували у 1550 р. 
на острові Хортиця, на Дніпрі. Вона була зведена 

Козацький табір під керівництвом тодішнього козацького ватажка князя Дмит
ра Вишневецького, якого козаки називали Байдою. Січ була 
дерев’яною фортецею. Вона стояла на крутих Дніпровських 
схилах, і з усіх боків її оточували природні укріплення, як-то: 
скелі, болота, річка. Саме укріплення містилося на узвишші, 
а під фортецею, за стінами, були розташовані торговельні лав
ки, майстерні, майданчики для тренування козаків. У самій 
фортеці містилися казарми, так звані курені, та у самісінькому 
центрі стояла церква.

Протягом всієї історії Запорозького козацтва козаки побу
дували 10 Січей, і майже всі вони були у нижній течії Дніпра. 
Усі козацькі Січі мали такий самий план, як і перша Січ.

на р. Солониці

КОЗАЦЬКІ ФОРТЕЦІ



Січових козаків, які постійно мешкали 
на Січі, було не більше 5 000. Козацьке ж 
військо становило понад 20 000, а іноді,
40 000 вояків. Решта козаків, які не несли 
гарнізонну службу на Січі, селилися по 
запорозьких, донецьких та південно
українських землях. Тут вони ставили 
свої хутори-зимівники. Зимівники нага
дували мініатюрну фортецю. Вони являли 
Собою КОЗаЦЬКу садибу 3 господарськими Нова СІЧ. Графічна реконструкція В. Ленченка 

будівлями. Цю садибу зводили зазвичай
на пагорбі, оточували частоколом, а іноді навіть ровом. Звісно, великому 
ворожому війську було не важко взяти такий укріплений зимівник, але кілька 
козаків могли з легкістю відбитися за стінами зимівника від невеличкого 
татарського загону. Як правило, у зимівнику жили 3 -4  козацькі родини з най
митами та джурами. Всього чисельність вояків у зимівнику могла сягати до

півсотні. Навколо зимівників прости
ралися безмежні поля й ниви, які за
безпечували козаків продовольством. 
Підконтрольні козакам землі поділя
лися на паланки — своєрідні адміністра
тивні одиниці. На чолі кожної паланки 
стояла козацька фортеця з гарнізоном, 
яку козаки зводили для охорони зимів
ників від великих нападів ворогів.

Крім того, козаки поступово займали 
ті землі, які до цього контролювали 
татари. Татари не хотіли віддавати зе-Запорозька Січ. Художник А. Петрицький
мель, що правили їм за плацдарм для 

набігів на Україну. Тож вони намагалися вибити звідти козаків. Втім козаки 
блискуче володіли військовим мистецтвом, і перемогти їх було не так просто. 
Щоб закріпитися на своїх землях, козаки буду
вали фортеці, розміщували в них гарнізони, щоб 
стримувати татар. Татарські фортеці на цих 
землях козаки нищили. З козацьких фортець 
виросли такі українські міста, як Кіровоград,
Маріуполь, Слав’янськ, Вознесенськ та багато 
інших.

Чортомлицька СІЧ. Графічна реконструкція В. Ленченка



Фрагмент козацького 
табору. Вози зв’язані між 
собою ланцюгами.
Сучасна реконструкція

Козацький табір в бою. 
Старовинна гравюра

КОЗАЦЬКИЙ 
ТАБІР-ФОРТЕЦЯ
Козаки, які блискуче вміли вою

вати, винайшли особливий різновид 
укріплень під час бою — рухомий та
бір із возів. Вози з військового обозу 
ставили у вигляді кола і скріпляли 
товстим ланцю гом. Поміж возів 
встановлювали гармати. Іноді табір 
оточували ровом, але найчастіше 
навколо нього не робили ніяких ук

ріплень. У разі потреби його можна було повільно просувати 
в будь-якому напрямку. Такий табір був справжньою непри
ступною фортецею. Біля возів щільно стояли стрільці, а решта 
козаків заряджала й передавала їм рушниці. Таким чином із 
укріпленого табору з возів вівся безперервний вогонь, який 
не підпускав на відстань мушкетного пострілу жодного 
ворожого солдата. Для порівняння: мушкетери всіх європей
ських армій не могли здійснити більше 5 -6  залпів за хви
лину, і якщ о до них підходили пікінери або кіннота, то 
стрільці були приречені на загибель. Козаки дуже ефектив
но використовували табір-фортецю. Навіть коли ворог ото
чував табір, це не означало, що він переміг, тоді як для всіх 

інших європейських військ це означало немину
чу загибель. За кількасот років існування 

козаків ворог жодного разу не прорвав та
бір. Саме укріпленим табором козацьке 

військо прорвалося з оточення величез
ної турецької армії в Молдові під час 
Хотинської війни 1621 р.



и

ДМИТРО ВИШНЕВЕЦЬКИИ
Дмитро (Байда)  Вишневецький — український 

магнат, князь, рід якого бере свій початок від ста
ровинного волинського роду Гедиміновичів, серед 
яких  були і правителі Великого князівства Л и
товського, — був одним із перших козацьких ота
манів. Неї початку X V I ст. Вишневецький збирає 
в єдине військо розрізнені козацькі ватаги та здій
снює кілька успішних походів на татарські міста. 
У 1550 р. Вишневецький будує на Хортиці першу 
козацьку Січ, яка стала суворою перешкодою для 

татар і одночасно потужним плацдармом для козацьких походів. 
Походи Вишневецького проти татар і турок у  1556-1557рр., під час 

яких козаки захопили й зруйнували чимало татарських поселень і фор
тець, так розлютили кримського хана, що той у  січні 1557р., по кризі, якою вкри
лося Дніпро, підійшов до Запорозької Січі. Але після 24-денної облоги він так і не 
зміг захопити Січ і він змушений був повернутися до Криму. Восени того ж року 
хан знову послав військо, щоб зруйнувати Січ. Цього разу це було величезне 
об’єднане турецько-татарське-молдовське військо. Воно майже місяць намагалося 
взяти Запорозьку Січ, але всі атаки були марніти. Тільки через місяць, коли в ко
заків закінчилися боєприпаси та провізія, вони невеликими загонами залишили Січ 
через потаємні тропи і дісталися Черкас, де знову згуртувалися у  військо.

З кінця 50-хроків X V I ст. Вишневецький укладає військовий союз з Московським 
царем Іваном Грозним. Разом із російським військом козаки під командуванням 
Вишневецького знову здійснили низку походів на татар. Вишневецький відрядив 
козацький загін до російського війська і тоді, коли Іван Грозний почав Лівонську 
війну. Кримський хан вирішив скористатися відсутністю Івана Грозного та його 
війська, щоб захопити Москву, і поспав до иез г.татж.яу.ие ш ісш о. А т  дізмшшжь-, 
що в Москві з частиною запорожців залишився Байда Вишневецький, хан наказав 
своєму війську повернутися зпівдороги назад, до Кримського ханства. Так Вишне
вецький врятував Москву лише одним своїм непереможним авторитетом. У 1653р., 
молдовські бояри вирішили скинути турецьку владу й звернулися до Вишневецького 
по допомогу. І  хоча отаман був уже старий і хворий, він погодився й вирушив до 
Молдови. Але один із молдовських бояр зрадив його і здав туркам, 
які стратили Байду.

Сучасна українська монета на честь Д. Вишневецького



КОДАЦЬКА ФОРТЕЦЯ

Кодацька фортеця. 
План Г. Боплана

фортеці

Наприкінці XVI — на початку XVII ст. ко
заки дедалі частіше нападали на Річ Поспо
литу. Вони вже не тільки воювали проти 
татар, а й виступали на захист українських 
селян та шляхтичів проти польського свавілля. 
Тому на початку XVII ст. польський уряд 
вирішив побудувати фортецю, яка б перекри
ла козакам шлях до земель Речі Посполитої. 
У 1635 р., біля Кодацького порогу, який був 
на 10 км нижче сучасного Дніпропетровська, 

за наказом поляків французький інженер Боплан побудував 
потужну фортецю, на яку польський сейм виділив 100 тисяч 
злотих — величезні на той час гроші. Фортецю звели на висо
кому скелястому березі Дніпра. Вона мала кілька бастіонів, 
земляні вали з частоколом і була оточена сухим ровом. На 
озброєнні в неї були гармати, під обстрілом яких були Дніпро, 
гирло річки Самари і степ.

Вигідне розташування фортеці робило її майже неприступ
ною. Її гарнізон налічував 200 німецьких рейтарів. Фортеця 
перекривала шлях на Січ тим, хто хотів податися в козаки, 
робила неможливим походи козаків проти поляків, а крім того, 
заблокувала козакам водний шлях до Кримського ханства 
(після того як турки побудували в гирлі Дніпра великі фортеці 
і заблокували вихід до Чорного моря флотом, козаки до Крим
ського ханства діставалися через річку Самару). Тож Кода
цька фортеця дуже заважала козакам. Восени 1635 р. запорозькі 
козаки, які були майстрами по взяттю фортець, під команду
ванням отамана Івана Сулими зненацька напали на фортецю 

й захопили її. Гарнізон фортеці був знищений, 
а фортечні укріплення зруйновані. П оляки 
відбудували фортецю, зробили її більш по
тужною, але під час Визвольної війни війська 
Хмельницького взяли в облогу твердиню, і вона 
здалася без бою. Втім цього разу козаки не 
стали руйнувати Кодак, а зробили його своїм 
форпостом.





Руїни
Херсонеса

ХЕРСОНЕС
Давнє місто Херсонес, руїни якого нині 

можна побачити біля Севастополя, було 
засновано греками у V ст. до н.е. разом з ін
шими грецькими містами-колоніями в цьому 
регіоні. Вигідне економічне розташування, 
високий рівень промислів та ремесел швид
ко зробили Херсонес великим розвиненим 
містом. Як і всі заможні й розвинені міста, 

Херсонес привертав до себе увагу численних ворогів. Майже 
постійно під стінами міста були ворожі війська, від яких жи
телі міста мусили боронитися. Щоб протистояти їм, у Херсо
несі були зведені потужні укріплення, які перетворили місто 
на неприступну фортецю. У 60-ті роки І ст. Херсонес потрапляє 
під контроль Римської імперії, у місті розміщується гарні
зон римських легіонерів. Потужність мурів і великий гарнізон 
допомогли місту пережити навалу гунів, від якої постраждало 
багато грецьких міст, зокрема велична Ольвія.

Після падіння Римської імперії в місто прийшла візан
тійська влада. У 988 р. князь Київський Володимир після 
дев’ятимісячної облоги хитрістю взяв неприступне місто. Щоб 
Володимир не зруйнував Херсонес і залишив його, Візантій
ським імператорам довелося видати за князя свою сестру 
Ганну. Того ж року Володимира в Херсонесі охрестили. Хер
сонес протримався ще кілька століть.

У 1399 р. татарський хан Едигей захопив місто і повністю
зруйнував його.

Володимир приймає 
хрещення в Херсонесі
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Війська Володимира штурмують Херсонес



КАФА
Давня Кафа, на місці якої розташована 

сучасна Феодосії, теж була заснована як 
грецьке місто. Але навала гунів повністю 
зруйнувала поселення, тому життя в ньо
му ледве жевріло. Але у X III ст. Кафа 
потрапляє під контроль Золотої Орди, 
правителі якої віддали Кафу під владу ге
ну езців. Відтоді місто розквітло. Генуезці 
побудували в ньому велику й потужну 
фортецю, яка невдовзі стала головною се
ред навколишніх генуезьких поселень.
Кафа, під охороною великих мурів, швидко 
стала торговельним і економічним центром 
Криму. Османський полководець Гедик 
Паша в 1475 р. відібрав місто у генуезців.
Татари створили тут великий невільни
чий ринок, на якому в рабство продавали 
українців, полонених під час набігів. Через Башта фортеці
це Кафу неодноразово захоплювали й руйнували запорозькі козаки, які не 
боялися міцних мурів міста й шли на смерть заради своїх земляків. Запорожці 
відчайдушними штурмами кілька разів брали Кафу і звільняли бранців.

Ф ортеця припинила своє існування, коли в 1783 р. Російська імперія 
захопила Кримське ханство.

Козаки здобувають Кафу.
Старовинний малюнок

Кафа. Старовинна гравюра



СУДАК
Вважається, що фортеця на місці сучас

ного Судака вперше була зведена племена
ми аланів приблизно у 212 р. У VI ст. тут 
проходив Великий шовковий шлях із Азії. 
Тому Візантійський імператор Юстиніан І 
наказав побудувати на місці аланського 
укріплення потужну фортецю, яка б змогла 
захистити численні торговельні каравани. 
Величезна як на ті часи фортеця була од
нією з надпотужні тттих споруд на цих землях. 
Але її багатство приваблювало до себе заво
йовників, і в XI ст. її захопила велика армія 
турків-сельджуків, яка прийшла зі сходу. 
Розорене місто підняли з руїн у XII ст. 
венеціанські купці, які зробили фортецю 
осередком своїх торговельних інтересів. 
Але невдовзі місто захопили і зруйнували 
монголо-татари. Як і низку інших міст, 
монголо-татари в 1365 р. передали Судак 
в управління генуезьким купцям. Вони 
відновили захисні споруди міста, велику 
фортецю зробили ще більшою й непри
ступнішою. Фортеця розмістилася на вер
шині 150-метрової гори зі скелястими 
схилами.



Великі й потужні мури захищ али 
Судакську торгівлю від постійних гра
біжницьких нападів. Її площа становила 
понад ЗО гектарів. Зі східної сторони 
фортецю захищав глибокий рів.

Ф ортеця мала два яруси оборони. 
Нижній ярус був оточений товстою, у два 
метри завширшки, стіною, висота якої 
сягала восьми метрів. Стіну доповню
вали 14 нятнадцятиметрових веж та 
укріплені головні ворота.

Верхня фортеця мала Дозорну вежу, 
Консульський замок управителів фор
теці, а також ще кілька веж. Всі ці споруди 
були з’єднані між собою стіною.

У другій половині XV ст. всі генуезькі 
фортеці в Криму перейшли під контроль 
турків та татар. У 1469 р. генуезькі купці 
залишили фортецю.



Вигляд фортеці Ені-Кале з моря.
Гравюра X IX  ст.

Мста фортеці 
кінця XV III ст.

Бастіон фортеці 
Ені-Кале

ЕНІ-КАЛЕ
Османська фортеця Ені-Кале роз

ташована в північно-східній частині 
сучасного міста Керч. Її побудували 
французькі інженери на замовлення 
Османської імперії. Будівництво 
фортеці велося з 1699 по 1706 рік. 
Метою фортеці було контролювати 
вузький Керченський пролив між 
Чорним та Азовським морями. Для 
цього фортеця була озброєна важкою 

артилерією, і без її відома жоден корабель не міг прой
ти через пролив.

Фортеця мала форму п’ятикутника, у кутах якого були 
зведені потужні бастіони. З трьох боків фортецю оточував рів, 
а з четвертої — море. В гарнізоні фортеці перебувало 800 ту
рецьких і 300 татарських вояків. На території фортеці, окрім 
казарм та арсеналу був колодязь, мечеть, а також палац, який 
був резиденцією турецького султана. Щоправда, питної води 
в колодязі було вкрай мало, і він не міг забезпечити великий 
гарнізон фортеці питною водою. Тому з фортеці провели 
водогін до найближчого джерела в горах, до якого було кілька 
кілометрів.

У 1771 р. фортецю без бою взяли російські війська. Гарнізон 
фортеці, дізнавшись про наступ російських військ, незважаю
чи на підкріплення, яке рухалося ф ортец і на допомогу, 
залиш ив твердиню.

Фортеця.
Старовинна гравюра
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