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ПАЛАЦ ЗАМКУ ХVІ СТ. В СМТ
МЕДЖИБІЖ ЛЕТИЧІВСЬКОГО
РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Олег Погорілець

ПАМ’ЯТКА АРХІТЕКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ ОХОР.№764/1
ІСТОРИКОАРХІВНІ ТА БІБЛІОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Містечко Меджибіж – один з найдавніших населених пунктів
Поділля, занесених до списку історично населених місць
України (Постанова, 2001), а фортеця, яка знаходиться в східній
частині містечка, є пам’яткою архітектури національного зна
чення, охо р. №764/1 (Постанова, 1963). Культурний шар тери
торії фортеці також охороняється державою. Історії Меджибожа
та Меджибізької фортеці присвячена значна література (Ба
тюшков, 1891; Сіцінський, 1928; Демидко, 2001; Демидко, 2004;
Кузьмук, 2009; Толкачов, 2010; Візнюк, 2011; Бондар, 2012; Бон
дар, 2013; Демидко, 2013; Погорілець, 2014).
В історичній літературі Меджибіж вперше згадується в

Іпатіївському літописі під 1146 роком (Літопис, 1990). Проте за
селення території в місці злиття р. Південний Буг та його до
пливу – Бужка розпочалось ще в добу нижнього палеоліту (1
млн. 200 тис. років тому). Це надало можливість дослідникам
виокремити Меджибізький археологічний мікрорегіон, який
став складовою частиною Меджибізького історикокультурного
мікрорегіону (Демидко, 2001; Погорілець, 2014).
Увага краєзнавців та науковців до історії та пам’яток старо

давнього Меджибожа була прикована ще на початку ХІХ ст. В
численних історичних довідках, в основному польських
дослідників, детально висвітлювалась історія містечка та його
передмість – Требухівець, Ставниці, Слободи та Довжка. Наво
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дилися перші літописні згадки, писалося про роль Меджибізь
кого замку та його власників в розбудові краю, захисту від воро
га та його значення в історії. Ці дослідження важливі тим, що
багатьох пам’яток, таких як Успенський собор, Велика синагога
Баха, торгові ряди, міські ворота та укріплення (ретраншемен
ту) вже немає, а реконструкцію Великого Меджибожа можна
зробити лише за тією інформацією, яку ми знаходимо у
дослідників того часу.
Спробою на початку ХХ ст. провести дослідження та опис

старожитностей Меджибожа та його округи були публікації В.
Гульдмана та Є. Сіцінського. Саме ці дослідники зібрали воєди
но усю наявну інформацію про археологічні та архітектурні
старожитності на Поділлі, в тому числі і околиць Меджибожа
(Гульдман, 1901; Сецинский, 1901; Сіцінський, 1928). Вперше Є.
Сіцінський зробив детальний опис археологічних знахідок при
складанні «Археологической карты Подольской губернии», яка
була опублікована в «Трудах ХІ Археологического съезда в Кие
ве» (1901 р. )
Із середини ХХ ст. розпочинаються польові, переважно мето

Рис. 1, 2. Розміщення початкових
розкопів на території
Меджибізької фортеці,
1970ті рр.
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дом археологічних розвідок, дослідження регіону. Завдяки зу
силлям В. Пясецького, М. Ягодзінського, В. Якубовського, О. По
горільця та С. Демидка в районі Меджибожа виявлено більше
двох десятків різночасових поселень і місцезнаходжень (Пясе
цький, 2001, Пясецький, 2007, Пясецький, 2013; Ягодзінський,
1971, Ягодзінський, 1972, Ягодзінський, 1973; Якубовський, 1975,
Якубовський, 1982). Саме М. Ягодзінський в 70х роках провів
перші археологічні дослідження на території фортеці (рис. 1, 2).
Особлива заслуга в тому належить В. Пясецькому: саме він ви
явив перші ранньопалеолітичні кам’яні артефакти. До давнього
часу, крім нижньопалеолітичного місцезнаходження, належать
вироби верхньопалеолітичного вигляду (сколи, нуклеуси та
знаряддя), виявлені на східній ділянці подвір’я фортеці у
верхній частині суглинків (Ласкарев, 1914; Бондарчук, 1934; Пя
сецкий, 1996; Пясецкий, 2001; Рековец, 2001; Rekovets et al., 2007;
Пясецький, 2007, Пясецький, 2013; Толкачов 2005; Моця, Толка
чов, 2006).
Активні дослідження Меджибізького регіону розпочались з

середини 80х років ХХ ст. та продовжуються і у цей час (По
горілець, Стопенчук, 2001; Стопенчук та інші, 2002; Погорілець,
Стопенчук, 2002; Стопенчук та інші, 2003, Погорілець, 2003; По
горелец, 2004; Демидко та ін., 2005; Пінчак, Погорілець, 2006;
Погорілець, Стопенчук, 2007; Овчінніков, Погорілець, 2011; По
горілець, Трембіцький, 2011; Погорілець, Панікарський, 2012;
Степанчук, 2009; Степанчук та ін., 2012; Пясецкий, 2001; Рековец,
2001; Матвіїшина та ін., 2010; Матвіїшина та ін., 2013; Бондарь,
2013; Степанчук та ін., 2013).
В середині 80х років ХХ ст. експедицією НДІ «Укрпроектре

ставрація» (Київ), а згодом експедицією Інституту археології
НАН України під керівництвом Олександра Авягана розпочи
нається планомірне вивчення архітектурних споруд та куль
турного шару Меджибізької фортеці. Проте ці дослідження в
свій час не знайшли відповідного висвітлення в науковій літе
ратурі і довгий час були недоступні широкому загалу науковців
(Никитенко, 1985; Авагян, 1986; Авагян та ін., 1987; Авагян, Тол
качев, 1988).
Керівником археологічних експедицій Меджибізької фор

теці у 19891993, 19992015 роках став науковий співробітник
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відділу археології Київського обласного центру охорони і нау
кових досліджень пам’яток культурної спадщини Юрій Толка
чов. Об’єктом його досліджень слугувало замкове подвір’я та
його окремі оборонні споруди. Особливу увагу він зосередив на
з’ясуванні часу заснування фортеці, особливостях планування
фортифікаційних споруд, етнокультурної належності та спе
цифіки матеріальної культури населення Меджибізького
укріплення. Ю. Толкачов є автором багатьох публікацій та мо
нографії «Меджибізька фортеця», котра вийшла друком лише
невеликим накладом (Толкачев, 1989; Толкачов, 1999; Толкачов
та інші, 2000а; Толкачов та інші, 2000б; Пінчак та інші, 2000; Ру
дич, Толкачов, 2001; Моця, 2002; Рудич, Толкачов, 2003; Толка
чов, 2005; Моця, Толкачов, 2006; Толкачов, 2010; Толкачов, Кра
марова, 2011; Візнюк, 2011).
Проте найбільший інтерес дослідників та краєзнавців стано

вить Меджибізька фортеця, на прикладі котрої можна
прослідити усі етапи оборонного зодчества в Україні, а фор
тифікації, змуровані в камені, надають можливість вивчати
європейські традиції будівництва замків та фортець протягом
XIV – XVI ст., до появи регулярних укріплень тенального типу.
На прикладі Меджибізької фортеці можна прослідкувати і при
стосування оборонних споруд під житлові потреби та влашту
вання палаців – невід’ємних атрибутів більш пізнього періоду.
Тут, у фортеці, прослідковується генезис розвитку оборонної
справи, вона є і підручником, і наочним приладдям, і музеєм під
відкритим небом.
На час першої літописної згадки – 1146 р., Меджибіж (Ме

жибоже) був «городом» на південних кордонах Київського
князівства, куди Великий князь київський, надаючи уділ, над
силав своїх васалів. Так було в 1146 р., коли київський князь Ізя
слав Мстиславич передав у власність Святославу Всеволодовичу
п’ять міст, серед яких і «Межибоже», і в 1148 р., коли Ізяслав пе
редав Побожжя Ростиславу Юрійовичу – старшому сину Юрія
Довгорукого.
Наступні літописні згадки ми знаходимо під 1228 р., вони

пов’язані з історичними подіями, коли князі болохівські воюва
ли з Данилом Галицьким. Тут наводиться інформація про те,
що в 1255 р. «…після кременецької ж війни [хана] Куремси Да



9Історикоархітектурні дослідження

нило здійняв війну проти тата р. Порадившись з братом [Ва
сильком] і з сином [Левом], послав він [воєводу] Діонісія Павло
вича [і] взяв город Межибоже. А потім Данило – таки люди і Ва
силькові пустошили Болохів, а Львові – Побожжя і людей та
тарських». (Літопис, 1990)
Наявні на території фортеці архітектурні та археологічні

пам’ятки підтверджують свідчення літопису. Зафіксовані ар
хеологами рештки земляних валів та ровів – цих невід’ємних ат
рибутів стародавніх укріплень, археологічний матеріал ХІІХІІІ
сторіч, виявлений дослідниками на території фортеці поряд із
розкопаними спаленими дерев’яними городнями, поховання
XIII сторіччя захисників цих укріплень переконливо промовля
ють за існування цитаделі в цей період. (Пінчак, 2000)
За припущенням дослідниці Євгенії Лопушинської: «Форте

ця була цитаделлю, обведеною земляними валами. Її добре збе
режене ядро часів УкраїниРусі, що його дослідники виявили на
глибині 11 метрів, займало площу на схилі високого пагорба,
увінчаного церквою. Мис фортеці, повернутий у бік, де злива
лися дві річки, займала вежа з брамою, від якої фортечні мури
розходилися промінням на північ і захід. Західне прясло дав
нього укріплення нині міститься під землею1. Воно поділяє те
перішнє подвір’я фортеці навпіл. За давніх часів перед ним бу
ло викопано глибокий рів. На кутах фортечних мурів стояли
круглі в плані вежі, одна з них (південна) збереглася дотепер у
перебудованому вигляді. Північна вежа ще чекає своїх
дослідників, зокрема архітектурноархеологічних досліджень.
Барбакан, що виступав перед надбрамною вежею, захищав

підступи до брами. Він мав свою браму і був прямокутний у
плані, розміром 10х8 метрів, накритий напівциркульним
склепінням заввишки 10 метрів. Ймовірно, над склепінням
розташовувався бойовий майданчик, оточений зубчатим пара

1 Перші розвідки ядра доби УкраїниРусі виконав колишній директор ство
реного у фортеці музею М. Ягодзинський. Археологічні розкопи продовжив на
уковий працівник інституту «Укрпроектреставрація» Ю. Толкачов. Архітек
турні дослідження виконали під керуванням Є. Лопушинської архітектори цьо
го ж інституту В. Шелягов, С. Козленко, С. Кривуця, В. Лященко (Лопушинська,
1996).
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петом. В’їздна брама барбакану мала герсу – пристрій для
піднімання й опускання ворітниць, про що свідчать щілини
завширшки 28 см у муруванні одвірків та проріз в арці, що
увінчувала ворота. У разі, якби ворог прорвався через першу
перешкоду – герсу, внутрішній простір барбакану боронили б з
навколишніх дерев’яних галерей.

Таку структуру мали пам’ятки оборонного будівництва
УкраїниРусі – Золоті ворота в Києві та Володимирі. Але там во
ни були прорізані в земляних валах, а в Меджибожі прясла
фортечних стін муровані. Проте в київських і володимирських
воротах за першою перешкодою, як і в Меджибожі, був простір,
захищений з бічних дерев’яних галерей. На відміну від Меджи
божа герса там зупиняла ворога з боку міста. Проте у всіх цих
прикладах загальна система оборони брами була дуже
подібною.

Нині можемо порівнювати техніку оборони трьох брам
однієї доби УкраїниРусі, споруджених у різних місцевостях
давньої держави .

В XІV ст., коли в 1362 році Великий князь литовський Оль
герд передав Поділля у власність своїм небожам – братам
Коріатовичам, які, за свідченням істориків, відбудували
укріплення в краї, Меджибіж став одним із замків Подільського
князівства. В грамоті він згадується під 1366 р. та виступає в
історичних документах як центр Меджибізької волості, а за
свідченнями хроніста XVI ст. Алессандро Гваньїні «Казимир
(Великий, польський король) побудував дерев’яні (? – О. П.)
фортеці у Кам’янці, Бакоті, Брацлаві, Меджибожі, Володими
реві, тримав їх з миром» (Білецька, 2009) Євгенія Лопушинська
в своїх дослідженнях відмічає: «Первісне ядро увійшло в ан
самбль як дитинець, де, крім оборонних споруд, були житлові
та господарські будівлі, скоріш за все, дерев’яні. У XIV сторіччі
на пагорбі перед дитинцем звели церкву в архітектурних фор
мах,що тяжіли до романського стилю.

Фортечні мури в той час мали товщину 1, 8 метра, були
прорізані стрільницями, що відрізнялися від давніших. Вони
мали зсередини і ззовні прямокутну форму і розмір (зсередини
фортеці) 33 х 28 см. Їх перекривали кам’яні плити. Розширення
каналу зсередини фортеці становило 1012 см.
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Стрільниці XIV сторіччя мали обабіч прямокутну форму і
розмір відповідно 65х77 та 50х60 см. Щоки їх трохи звужувалися
до середини стіни, а потім розширювались, були змуровані з
великих кам’яних плит завтовшки 2227 см, такими самими
плитами стрільниці перекривались. Із зовнішнього боку
підстрільнична частина їх була скошена. Стрільниць такої си
стеми збереглося дуже мало, тож кожна з них має неабияке зна
чення. Вони залишилися, бо прикриті були пізнішими прибу
довами. Уже в другій половині XV сторіччя структура стрільни
ць змінюється: вони мають ззовні, а часто і зсередини аркове пе
рекриття.

Такими стрільницями в Меджибізькій твердині прорізано
зовнішні мури кам’яниць XV сторіччя в дитинці. Одну трипо
верхову кам’яницю прибудовано із зовнішнього боку східного
прясла фортечного муру дитинця, друга, так само триповерхо
ва, врізається в південне прясло. Першу з них радше можна на
звати великою вежею (всі три поверхи її пристосовані тільки
для оборони, для житла вони не придатні), а друга кам’яниця,
навпаки, правила за житло. Третій поверх її був прорізаний ши
рокими вікнами з напільного і дворового боків, два долішні по
верхи мали вікна з надвірного боку, а ззовні – стрільниці. По
верхи як першої, так і другої кам’яниць були перекриті
кам’яними склепіннями та складчастим дахом. Широкі вікна,
двері завершувалися лучковими кам’яними арками. У покоях
були коминки, з них зберігся замурованим лише один тогочас
ний коминок.

Литовські князі володіли фортецею недовго. У другій поло
вині XV сторіччя Поділля захопила Польща. На перехрещенні
двох шляхів – Чорного і Кучманського, якими в ХІVХVІІ
сторіччях раз у раз сновигали татарські орди, Меджибізька
фортеця стала форпостом захисту навколишніх подільських зе
мель. Вона часто зазнавала руйнувань. А коли її відбудовували,
то з використанням нововведень в оборонній архітектурі.

На зламі ХVХVІ сторіч знову укріплюють північну, повер
нуту до шляху, сторону. Будують дві потужні вежі – п’ятикутну
(Лицарську) та північносхідну круглу (Офіцерську). Мури їх
майже чотириметрової товщини, артилерійські стрільниці на
всіх ярусах мають з внутрішнього боку передстрільничні ніші з
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отворами для виведення диму від гарматних пострілів. Великі
габарити веж змусили зводити посередині їх стовпи для опори
перекриттів. Далеко винесена за грань мурів Лицарська вежа
мала призначення ще й спостережного пункту. З її високого
оглядового майданчика було видно довколишні терени, варта
на ній перша сповіщала про небезпеку. Позірну альтанку на
Лицарській вежі бачимо на гравюрі початку XIX сторіччя, де
фортецю зображено ще до пізнішої перебудови (рис. 3).

Наприкінці XVІ сторіччя церкву переробили на костел,
відтак вона набула готичних форм. Видовжені вікна заверши
лися стрілчастими арками, склепіння з нервюрами вимурували
зі спеціально виготовленої фігурної та жолобкової цегли
розміром 16х17 см. Крипта під кам’яною підлогою костелу є за
лишком первісної церкви.
Володарі фортеці від 1540 року місцеві магнати Сенявські

капітально реконструювали її. Аскетичні, підпорядковані
здебільшого оборонним цілям споруди перебудували на палац
та оздобили його зовні і всередині. Вікна й двері було облямо

Рис. 3. Замок в Меджибожі, з гравюри ХІХ ст.
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вані білокамінними профільованими лиштвами, фасади
увінчано ренесансовою аркатурою й фігурними аттиками. На
розі фортеці, де була в’їздна брама, прибудовано потужний,
п’ятипелюстковий у плані бастіон. Барбакан нарощено великою
прямокутною зі скошеними кутами вежею, що височіє над
бастіоном. Панівною висотною спорудою фортеці стала над
брамна кругла в плані вежа з надбудованими двома ярусами –
четвертим і п’ятим. До них можна було потрапити сходами від
тераси бастіону.

На сході замку, над кам’яницею, що була оборонною вежею,
споруджено ще один поверх, пристосований, як і головний
корпус, під житло. Світло лилося до його покоїв крізь широкі
вікна, двері облямовані профільованими лиштвами, у кожному
покої, як і в головному корпусі, змуровані коминки.

Дослідники виявили дуже цікаву структуру тогочасних ко
минків, пізніше перероблених, замурованих або розтесаних.
Спершу їх робили з жолобкової цегли розміром 27х13х6 см і
складалися вони з двох аркових ніш. Поряд з нішею, де спалю
вали дрова, була друга – вузька й висока, як і перша, з димарем
зверху. У ній сушили дрова. Одну нішу від другої відокремлю
вала перегородка завширшки в одну цеглину, що сприяло
нагріванню сушильної ніші.

Двері головного корпусу палацу облямовані білокам’яними
профільними блоками, розміщували їх у ширших і вищих
дверних арках попереднього періоду. Всі аркові тогочасні еле
менти, як і коминки, було вимурувані з жолобкової цегли.

Доти цеглу застосовували лише в церкві, коли зводили
склепіння. Подрібнену цеглу домішували до вапняного розчину
в XVI сторіччі для мурування стін і в тонкому шарі тиньку. Зав
дяки цьому та ще цегляним аркам колористика замку набула
рожевого відтінку. Мальовничого вигляду будівлям надавали
також великі наріжні брили вапняку.

Для вояків – оборонців замку – за тереном дитинця, уздовж
північного й східного фортечних мурів на початку XVI сторіччя
було зведено дві кордегардії.

Найбільшою тогочасною зміною в структурі фортеці стало
перенесення в’їздної брами з південносхідного рогу до
західного прясла фортечного муру. Її розміщено на відстані 4,5
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метра від п’ятикутної Лицарської вежі. Ця зміна зумовлена по
будовою п’ятипелюсткового бастіону, що закрив доступ до дав
ньої брами. Бастіон мав три яруси зі склепінчастими перекрит
тями. З кожного ярусу були підступи до багатоканальних
стрільниць, пристосованих до використання вогнепальної зброї.
Саме тоді поруч із бастіоном, у південній куртині з’явилася

високо піднята над землею брама, призначена для приймання
вантажів, які річками доправлялися сюди на човнах. Підіймали
вантажі спеціальним блоковим пристроєм (не зберігся). Як і роги
будівель, ця брама була вимурувана з великих тесаних брил. Ма
ла вона аркове завершення з жолобкової цегли. Згодом браму за
мурували, на місці її з’явилося вікно зі стрілчастим завершенням.
Фортеця раз у раз перебувала в центрі воєнних подій. У Виз

вольну війну українського народу 16481654 років її здобували
повстанські полки Максима Кривоноса та Данила Нечая.
Середньовічній оборонній споруді було дедалі важче проти

стояти вогнепальній зброї, тож у середині XVII сторіччя
вирішили всі долішні яруси твердині забутити землею й надати
їм ролі потужного бастіону. Тоді й забутили землею перші яру
си Лицарської й Офіцерської веж, східного й основного корпусів
палацу, засипали барбакан і долішні яруси надбрамної вежі.
У середині XVII сторіччя розібрали західний оборонний мур

дитинця. Подвір’я фортеці стало просторим, усі будівлі довкола
нього утворили один ансамбль. Оскільки фортеця стоїть на па
горбі, то в горішній частині його рівень денної поверхні
подвір’я підвищився на 3 метри, а в долішній – на 11 метрів.
Відповідно брама біля п’ятикутної вежі піднялася на новий
рівень, перед нею постав міст через рів, викопаний ще в XV
сторіччі.
На новому рівні подвір’я пізніше знову будують кордегардії

(на місці давніх), стайні та корпус для коменданта фортеці
(нині – адміністративний корпус). Зведені в XVII сторіччі стайні
(згодом їх назвали Каретним корпусом) мають цікаву структуру:
вони перекриті зімкненими склепіннями, що спираються на
стіни й стовпи в центрі видовженого приміщення (реставрова
но в 1978 р.).
Наприкінці XVII сторіччя ззовні фортеці зводять могутні

камінні контрфорси, що сягають третього поверху палацу. До
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цього спричинилися тріщини від розпору склепінь та тиску за
бутування на стіни; дали тріщини і кам’яні склепіння палацу,
тому в XVIIXVIII сторіччях їх скрізь замінили цегляними.
Для захисту фортечних мурів і палацу від гарматних ядер

ззовні під ними створюють т. зв. талуси – земляні насипи зав
вишки 45 метрів.
У 1730 році фортеця стає власністю А. Чарторийського.

Капітальна відбудова комплексу торкнулася всіх його споруд. У
палаці, як виявили дослідники, було перекладено аттик XVI
сторіччя, змінено габарити вікон і дверей, перебудовано ко
минки – частину їх замінили на печі, облицьовані витонченою
орнаментальною керамікою , яка на жаль, нині трапляється ли
ше фрагментарно: її обідрали, можливо, уже в наш час. Перебу
дували церкву. Чільний фасад її набув барокових форм, готич
на сигнатурка перетворилася на барокову, увінчану хрестом.
Для розміщення численної челяді й залоги на місці похова

них під шаром землі корпусів постали нові будівлі; одна з них,
східна, частково займає площу колишнього дитинця. Будували
тоді цеглою розміром 3032х1617х6, 5х7 см, яку легко вирізнити
серед мурувань інших часів.
В 1848 році замок передано військовому відомству. На підт

римання ансамблю тоді було витрачено великі кошти. Всі спо
руди перебудовано в поширеному тоді романтичному стилі, а
архітектурне оздоблення їх дістало псевдоготичні форми.
Віконні й дверні отвори розтесали, камінні ренесансові облиц
ювання замінили тинькованими профілями, що облямували
стрілчасті завершення вікон і дверей. Корпуси, вежі й фортечні
мури увінчали декоративними зубчастими парапетами. Пів
нічносхідну круглу вежу надбудували у формах восьмигран
ного зі стрілчастими дверними й віконними отворами, об’єму,
пристосованого для офіцерського зібрання (саме тоді вежу на
звали Офіцерською). У залі поставили коминки, а ззовні, над
долішніми ярусами XV сторіччя, засипаними землею, створили
терасу й обрамували її чавунною огорожею. Так само обгороди
ли терасу над південносхідним бастіоном, куди виходили двері
з великої бенкетної зали, перетвореної на масивну вежу над ко
лишнім барбаканом. Стіни всіх будівель і фортечні мури по
крили вапняним тиньком білої барви, Увесь комплекс позбувся
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вигляду оборонної твердині й
перетворився на білосніжний
романтичний палац.
За радянських часів будівлі

замку поволі руйнувалися, пе
режили знегоди другої світової
війни. З 1967 року фахівці
інституту «Укрпроектрестав
рація» (м. Київ) почали
досліджувати фортечні па
м’ятки, щоб виготовити про
ектну документацію на ре
ставрацію їх. У наступні деся
тиріччя було вжито протиа
варійних заходів на небезпеч
них ділянках, зміцнені фор
течні мури. Досліджено й
частково реставровано церкву,
п’ятигранну вежу, східний, ка
ретний, адміністративний ко
рпуси» (Лопушинська, 1996).

ІКОНОГРАФІЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Перші іконографічні дані із зображенням оборонних споруд
Меджибожа ми знаходимо на карті Боплана 1650 р., де можна
розрізнити зовнішні укріплення містечка (рис. 4).
Проте детальний план містечка та замку ми можемо побачи

ти на карті, яка була зроблена приблизно в 1677 році. І хоча на
даному плані зовсім незвично виглядає фортеця – квадратової
форми з шістьма круглими вежами, проте сама структура
укріплень містечка зображена реально. Окрім замку, тут нане
сені міські стіни, головні архітектурні домінанти – католицький
та православні храми, магістрат, млини, а також троє воріт, одні
з яких виходили на дорогу до Бару та на Україну, інші на
Кам’янець, а треті, північні, на довгий міст «в половину чверті
льє через ріку (Божок, – О. П.) і болота» (Матвіїшин, 2003)

Рис. 4.
Оборонні споруди Меджибожа
на карті Боплана
1650 р.
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(рис. 5). Така структура містечка збереглась і надалі, вона добре
прослідковується в інвентарі 1717 року. В цьому ж документі ми
знаходимо і опис замку: «…розташований на самому закінченні
мису між Бугом і Божком, обнесений навколо муром з трьома
баштами мурованими і з двома шанцями малими, з землі наси
паними, для гармат. В нім дві хвіртки і брама одна. По одній
стороні по праву руку є стайня мурована накрита, двері до неї
подвійні на бігунках, в ній ясла вздовж і жолоби на підлозі... На
верху того муру до тієї стайні пристосовані галереї дерев’яні для
оборони. Біля брами поруч розташована дерев’яна кордегардія.
Праворуч вздовж другої стіни немає жодного будинку, лише на
верху муру паркани, накриті широким дахом, котрі кріпляться
на стовпах, що стоять всередині замку, під якими можна
зберігати різні предмети... При третій стіні замку до муру при
будований великий дерев’яний шпіклер (місце для гармат, ар
сенал). На цьому мурі теж знаходиться паркан під дахом. Далі
на третьому розі потужна башта, нова, в мурах збудована, але
ще не накрита. Від неї при четвертому боці при мурі кухня ве
лика з пекарнею. Посеред замку мурований костьол під ґонтом,
а по різних місцях за костьолом кілька будинків жовнірських.
Недалеко від того костьолу по правому боці є льох, змурований
в землі, над яким знаходиться дерев’яний будинок , в якому дві

Рис. 5.
Перший відомий план
Меджибожа та його
укріплень, 1677 р.
Зберігається у
Дипломатичному архіві
Міністерства
закордонних справ
Франції



18 Палац Сенявських – Чарторийських

кімнати, одна комора і сіни. В середині круглої вежі є криниця
мурована, а в зовнішніх підвалах внизу є ще одна криниця, де
рев’яна. Біля того замку пригородок є, обнесений з трьох сторін
дубовими палями, всередині якого при одній із сторін є шопи
для обори і стада під час небезпеки (Крикун, 2009).
Перші зображення фортеці ми можемо побачити на гравю

рах, які були надруковані в газеті «Przyjaciel Ludu» в 1843 р. Це
три гравюри з виглядом фортеці з півдня (греблі), північно
східного боку та сходу. Вони надають можливість реконструю
вати фортецю на той час і ідентифікувати основні складові
комплексу – «Лицарську» вежу з кам’яним мостом, «Офіцерсь
ку» вежу з круглою нижньою частиною та багатогранною верх
ньою з «псевдоготичними» вікнами, «Східний бастіон», «Пів
нічний флігель», замкову церкву (костел) (рис. 6–8). Ці гравюри

Рис. 6–8.
Перші відомі
зображення
Меджибізької
фортеці. Газета
«Przyjaciel Ludu»,
1843 р.
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доповнюються графікою 1860 року, на якій зображено південну
частину фортеці зі «Східним бастіоном» та «Палацом Сенявсь
ких». Тут розбірливо проглядаються зубці та дві вази, що при
крашали палац, псевдоготичні вікна та система водовідведення
палацу, контрфорси і «Литовська» вежа, а також накриття
«Східного бастіону» (рис. 9).
Відомою є гравюра, котра зроблена з акварелі Наполеона

Орди. Вона зображує фортецю з південносхідного боку та
фіксує панораму містечка, включно з церквою Успіння Богоро
диці, комплекс Святотроїцького костелу та млини на греблі че
рез р. Бог (рис. 10). Цей сюжет доповнює гравюра Хлопіцького
(рис. 11).
Інші малюнки та фото початку ХХ ст. дублюють вигляд

південносхідного боку фортеці (рис. 12, 13). Потрібно виокре

Рис. 9. Замок в Меджибожі на Поділлі, малюнок Г. Чарновського з
видання Księga świata, 1860 р.
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мити кілька поштівок початку ХХ ст., на яких зображено будівлі
фортеці (палац, кордегардії) (рис. 14–17).
Повноцінну інформацію надають плани фортеці, виконанні в

першій половині – середині ХІХ ст., коли проводилась рекон
струкція будівель фортеці. За даними кресленнями можна
відновити втрачені частини будівель та встановити загальну па
нораму всередині фортеці (Лопушинська) (рис. 18, 19).
Проте детальне фіксування фортеці та її будівель розпочалось

в 1954 р., коли колективом співробітників львівського філіалу
«Гипрограда» були проведені роботи з обміру всього комплексу
замка, геозйомка території фортеці, а також обстеження всіх
окремих об’єктів пам’ятника. За результатами цієї роботи в 1957
р. був розроблений комплект документації «По проекту рестав
рации замкакрепости в г. Меджибоже Хмельницкой области в
стадии проектного задания», в 3му томі якого був і «Фотоаль
бом». Заходи з відновлення і реставрації пам’ятки містили такі
висновки: «Прежде всего нужно отметить, что многочисленные

Рис. 10.
Меджибізька
фортеця на гравюрі з
акварелі Наполеона
Орди

Рис. 11.
Меджибізька
фортеця на гравюрі
Хлопіцького
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Рис. 12. ↑
Меджибізька
фортеця, краєвид з
східної сторони.
Гравюра XIX ст.

Рис. 13.→
Меджибізька
фортеця: бастіон,
палац, східний флігель.
Фото поч. ХХ ст.

Рис. 14.
Палац в Меджибізькій
фортеці.
Листівка поч. XX ст.
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арендаторы нанесли значи
тельный ущерб целостности
замка и продолжают в настоя
щее время крайне небрежно
относиться к его сохранности.
Поэтому нужно обратить осо
бое внимание Меджибожскому
Райисполкому на недопусти
мое, безнаказанное пренебре
жение правилами эксплуатации
памятников архитектуры со
стороны некоторых арендато
ров... Для производства рестав
рационновосстановительных
работ проектным заданием
предусматривается ряд меро
приятий, обеспечивающих со
хранность памятника в целом,
восстановление его в том виде, в
котором он находился в конце
ХІХ ст., а также обеспечение
возможности его дальнейшего
использования (Проектное за
дание, 1957).
Наступна серія фото та крес

лень була зроблена Г. Логвином
в 1959 р. (рис. 20), а в 1967–1970
рр. колектив «Українського спе
ціалізованого науковорестав
раційного виробничого управ
ління» (м. Київ) під керівниц
твом Є. Лопушинської розпоча
ли науково–дослідні та рестав
раційні роботи у фортеці. Спе
ціалістами «Українського спеці
алізованого науковореставра
ційного проектного інституту
«Укрпроектреставрація» був ро
зроблений проект, який скла

Рис. 15.
Палац в Меджибізькій
фортеці.
Листівка поч. XX ст.
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дався з 39 томів документації. І
на сьогоднішній час цей ком
плекс документації є основою
подальших досліджень фортеці.
В бібліотеці заповідника збе
рігається частина цього проекту.
Подальша доля інших ком
плектів наразі не встановлена.
Результати попереднього те

хнічного обстеження пам’ятки
архітектури ХVІ ст. – фортеці в
смт Меджибожі Хмельницької
області містили такі висновки:
«В результате технического ис
следования установлено, что
степень сохранности сооруже
ний крепости различна. Все со
оружения крепости выполнены
из камняизвестняка с докладка
ми и вставками из красного кир
пича на известковом растворе.
Отреставрированы и нахо

дятся в удовлетворительном со
стоянии Западная стена, здание,
пристроенное торцом к запад
ной стене, Северный и Восточ
ный корпуса, Пятигранная и
Офицерская башни, Каретный
корпус и Церковь».
Стан палацу у згаданому

документі відображено так:
«Кладка стен Дворца выполнена
из камня и кирпича. На стенах
снаружи и внутри здания видны
остатки штукатурки. Здание на
ходится в аварийном состоянии.
Стены сильно повреждены,
имеются глубокие, до 30 см,

Рис. 16. 12й Охтирський
гусарський полк у Меджибізькій
фортеці. На задньому плані 
Лицарська вежа і кордегардія.
Фото 1913 р.

Рис. 17. Військовослужбовці 34
го (1го Українського) корпусу
П. Скоропадського. На задньому
плані  східний флігель та мур
Меджибізької фортеці.
Фото 1917 р.
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трещины и вывалы. Стены и перемычки во мно гих местах грозят
обрушением. В настоящее время обследовать здание не представ
ляется возможным…»

В 2004 р. в зв’язку з утворенням Державного історикокуль
турного заповідника «Межибіж», був розроблений «Генеральний
план розвитку заповідника», Головним архітектором проекту став
Остап Василина – науковий співробітник «Українського
регіонального науковореставраційного інституту «Укрзахідпро
ектреставрація». Протягом чотирьох років було виготовлено нау
ковопроектну документацію на ряд об’єктів заповідника та про
ведена частково реставрація будівель фортеці. На сьогоднішній
день дирекція заповідника продовжує археологічні, архітектурні,
геологічні дослідження території фортеці та розробляє заходи з
реставрації та музеєфікації обєктів фортеці.

Рис. 18. Фрагмент одного з планів реконструкції Меджибізької
фортеці (не реалізований). Поч. ХІХ ст.
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Рис. 19. Фрагмент одного з планів реконструкції Меджибізької
фортеці (не реалізований). Поч. ХІХ ст.

З 2015 р. реалізується проект «Реставрація палацу XVI ст.
(пам’ятка архітектури національного значення охоронний
№764/1) з пристосуванням під музей в смт Меджибіж
Летичівського району Хмельницької області».
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