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Епоха Відродження, що сприяла новому етапу в
культурному і духовному розвитку Європи мала
великий вплив на розвиток архітектури України в
XVIXVII столітті. В цей період поширилися стилі
ренесанс і раннє бароко. Приїжджі європейські
будівничі – італійські майстри втілювали риси
ренесансного стилю в архітектурних спорудах.
Шляхи італійських архітекторів пролягли в Угор
щину, а потім в Чехію (Богемію), Румунію
(Трансільванію) та Польщу. [1, c. 244].

Український історикмедієвіст Володимир
Александрович писав, що представники української
еліти поширювали нові архітектурні традиції,
запрошуючи італійських будівничих для роботи в
своїх резиденціях. Так, від першої половини XVI
століття вони постійно перебували на службі у
найвпливовішого з українських магнатів, князя
ВасиляКостянтина Острозького: Петро Сперендіо
служив в Тернополі та Острозі, Христофор Боццано
(працював над спорудженням замку у Меджибожі),
Джакопо Мадлена (будував костел бернардинів в
Ізяславі) [2, c. 256].

Оскільки Поділля довгий час було під Польщею,
багаті польські землевласники засновували тут
міста, будували замки, культові споруди. Одним з
найзаможніших польських магнатів на Поділлі був
Миколай Сенявський (14891569). З дозволу
Сигізмунда I в 1543 році заснував в Летичівському
повіті над річкою Іквою місто, яке було назване
Синявою. В 1554 році побудував замок в Бережанах
на Тернопільщині, що служив для оборони міста та
житлом його власникам. Мурований п’ятикутний
замок був посилений бастіонними укріпленнями.
Суворий зовнішній вигляд замку пом’якшував
ренесансний аттик з аркатурою над будинком
палацу, прилеглого до південносхідного оборон
ного муру. У нижньому поверсі палацу влаштовано
пишно прикрашений в’їзд до замку [3, c. 36].

У 1540 році Сенявський викупляє Меджибіж з
околицями і починає перебудову існуючого в
містечку замку, розташованого на мисі утвореному
двома річками: Південним Бугом і Бужком, в
ренесансному стилі. В результаті реконструкції
з’явилася потужна оборонна споруда у формі
довгастого трикутника – фортеця, яка також була і
замкомпалацом. За даними відомого дослідника
Євфимія Йосиповича Сіцінського довжина його від
в’їзду до кінця гострого (східного) рогу має 130
метрів, а ширина західного боку замку – 85 метрів
[4, c. 39]. З західної сторони замок оточувався
глибоким ровом, який захищав його, через рів був

перекинутий міст, згодом перебудований на
кам’яний.

Окрасою замку був палац Сенявських. Світло
лилося до його покоїв крізь широкі вікна. Двері і
вікна були облямовані білокамінними профільо
ваними лиштвами, фасади увінчані ренесансовою
аркатурою й фігурними аттиками [5, c. 62].
Ренесансний аттик, який прикривав дах, викори
стовувався як засіб захисту від пожеж у Кракові та
Львові [6, c. 24]. Г. Логвин вважав, що наличники і
одвірки виконані в формах раннього Відродження
(перша пол. XVI ст.). Вони близькі щодо профілю
вання і характеру до білокам’яних оздоб Луцького і
Кам’янецького замків та церкви в Сутківцях [5, c.
10]. У покоях були змуровані коминки з жолобкової
цегли розміром 27х13х6 см, вони складалися з двох
аркових ніш, відокремлених одна від одної перего
родкою завширшки в одну цеглину. В одній ніші
палили дровами, друга була сушильна. Будівля
прямокутна в плані, чотириярусна (два нижні яруси
з боку подвір’я забутовані землею), мурована з
каменю та цегли, декорована наріжними цегляними
вазами. Наприкінці XVII ст. зовнішня стіна палацу
була захищена кам’яними контрфорсами. Для
захисту фортечних мурів і палацу від гарматних
ядер ззовні під ними створили талуси – земляні
насипи заввишки 45 метрів [5, c. 65].

В XVII столітті всі долішні яруси твердині
забутували землею, перетворивши її на потужний
бастіон.

Зображення Меджибізького замку є на малюнку
відомого польського художника, політичного діяча,
піаніста і композитора Наполеона Орди (18071883).
Він замальовував старі історичні і архітектурні
пам’ятки давньої Речі Посполитої, які поступово
руйнувалися, таким чином зберігав їх для прийде
шніх поколінь. В 18721874 рр. відвідав Київщину,
Волинь, Поділля; 18751877 рр. – Литву, Жмудь,
Білорусь; 18781880 рр. – Галичину, Західну Пру
сію; після 1880 року – Королівство Польське. У
18731883 рр. видав літографії з малюнків під
назвою «Альбом історичних краєвидів Польщі», до
якого увійшло 260 об’єктів [7, c. 457458].

Замок,що вражає своєю величчю на фото Вид
замку в середині XIX ст. (Зібрання Лазаревського
«Живописна Україна») (Рис. 1) – річка Південний
Буг, на якій два човни, далі південна оборонна стіна,
палац, що підтримується могутніми контрфорсами,
декорований аттиком та вазами. Також можна по
бачити частину банкетного залу і Східного бастіону.

План Меджибізького замку поданий видатним

Вероніка Візнюк
смт. Меджибіж

ІКОНО- І ФОТОГРАФІЧНА ГАЛЕРЕЯ ПАЛАЦУ СЕНЯВСЬКИХ-
ЧАРТОРИЙСЬКИХ У МЕДЖИБІЗЬКІЙ ФОРТЕЦІ

У статті подається опис зображень палацу (XVI ст.) різного часу.
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Рис. 1. Вид замку в середині ХІХ
ст. Зібрання Лазаревського
«Живописна Україна»

Рис.2. План замку з книги Є. Сіцінського
«Оборонні замки Західного Поділля XIVXVII»

Рис.3. Жилий будинок в замку.
Г. Логвин, «Замок в Меджибожі»»

Рис.4. Загальний вигляд замку.
Реконструкція Г. Н. Логвина
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Рис.5. Вид замку з півдня з
гравюри 1840 р. («Dzieje Polski»,
1899 р.)

дослідником Поділля Євфимієм Сіцінським в книзі
«Оборонні замки Західного Поділля XIVXVII ст.» (
стор. 37) (Рис. 2). На ньому позначені вежі,
палацовий комплекс, біля південної стіни кілька
пристінних корпусів.

Відомий український архітектор і мистецтво
знавець Григорій Логвин об’їздив всю Україну, до
сліджував архітектурні споруди. В Меджибожі по
бував в 50х роках XX століття, написав невелике
дослідження «Замок в Меджибожі (Пам’ятник ар
хітектури XVI ст.), в якому подав ілюстрації: план
Меджибізького замку (стор. 7), південного фасаду
замку (с. 9), Замок. Вигляд з півдня (стор. 13), Жи
лий будинок в замку (стор. 17) та проект рекон
струкції, виконаний автором (стор. 19). На фото
Жилий будинок в замку) (Рис. 3) будівля палацу
власників Меджибожа Сенявських, декорована атти
ком та вазами по кутах, на північній стіні між двома
ярусами житлових кімнат видно карниз. На західній
стіні – місця, де кріпилась покрівля над сходами.

На плані (Рис. 4. Реконструкція Г. Н. Логвина)
замок подається без контрфорсів, круглої вежі біля
палацу, на подвір’ї можна побачити кілька будівель.

Вид замку з півдня з гравюри 1840 року («Dziele

Polski» т. I, 1899) (Рис. 5) – будівля палацу з
невеликими і масивними контрфорсами; на стіні з
південного боку над вікнами видно водомети, вікна
з стрільчастими завершеннями. Незвично виглядає
Східний бастіон – над терасою покрівля.

Загальний вигляд замку з південного сходу (з
гравюри «Tygodnik Polski» за 1867 рік) (Рис. 6) –
зліва Святотроїцький костел та кляштор, справа –
замок. Над південною стіною видно завершення
Лицарської вежі, покрівлю замкового костелу з
мінаретом, верхівку круглої вежі з шпилем. На стіні
палацу над вікнами – водомети, стіна підтримується
контрфорсами, біля палацу вихід на південну
сторону. На передньому плані дорога до мосту через
Південний Буг зі сторони с. Требухівець.

На фото фрагмент замку сер. XIX ст. (збірник
Лазаревського «Живописна Україна») (Рис. 7)
палац, банкетний зал, флігель, зверху на стінах
палацу фігурний аттик, зовнішня стіна палацу
підтримується контрфорсами, тераса Східного
бастіону оточена решітками.

Загальний вигляд замку з півдня (фото початкуe
XX ст.) (Рис. 8) зроблено з сторони с. Требухівець.
На ньому жінка з дівчинкою, дорога до мосту через

Рис.6. Загальний вигляд замку з
південного сходу (з гравюри,

надрукованої в № 382 «Tygodhika
Polskiego» за 1867 р.)
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Південний Буг, видно фортецю: південна стіна
палацу з контрфорсами різного розміру, тераса над
банкетним залом, завершення над круглою вежею.

Зі сторони замкового подвір’я східну башту і
частину палацу можна побачити на фото Фрагмент
східної башти з заходу (Рис. 9). Біля вежі перед
палацом знаходилося караульне приміщення, видно
кілька палацових вікон.

В книзі Є. Сіцінського «Оборонні замки
Західного Поділля XIVXVII ст.» (1928 р., с. 35)
опубліковане фото Загальний вигляд замку зі сходу
(Рис. 10). На фоні Південного Бугу замок, що
східним бастіоном виходить до річки. На фото зо
внішня стіна палацу, флігель, банкетний зал, верхня
частина круглої вежі. Зліва – кляштор і Святотро
їцький костел містечка, справа – дзвіниця та купол
Успенської церкви. Це фото аналогічне поданому в
книзі П. М. Батюшкова «Подолия» в 1891 році. В

тій же книзі Сіцінського на ст. 39 фото Південно
східна сторона замку (Рис. 11). Один з контрфорсів,
бастіон, тераса над яким оточена решітками.

На фото, зробленому Г. Н. Логвином в 1953 р.
(Рис. 12) замок зафіксований в той період, коли
його розбирали на будівельний матеріал. В палаці
немає вікон, лише отвори, частково розібрана
покрівля над вежею біля палацу, на терасі Східного
бастіону відсутні решітки. Фото зроблене зі сторони
берега річки Південного Бугу, біля замку – дорога.

Ще одне фото 1950 року зроблене І. А. Коса
ревським – Палац у фортеці. Фрагмент західного
фасаду. (Рис. 13). На ньому аттик на західній стіні
палацу, вази по кутах, немає вікна. На іншому фото
Фрагмент аттика палацу (І. А. Косаревський 1950 р.)
(Рис. 14) можна побачити аттик, що прикрашав бу
дівлю палацу, покритий металом, одну із декора
тивних ваз, верх римокатолицького Святотроїць

Рис.7. Фрагмент замку. Середина
XIX ст. Збірник Лазаревського
«Живописна Україна», Т.3

Рис.8. Загальний
вигляд замку з півдня.
Фото початку ХХ ст.
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кого костелу (XVII ст.), частину західної стіни
замкової церкви, Лицарську вежу без покрівлі.

Фрагмент північного фасаду палацу і круглої
вежі. Погляд на схід (І. А. Косаревський 1950 р.)
(Рис. 15) – фото на якому видно жіночі покої над
вежею біля палацу, де на початку XX ст. під час
літнього відпочинку зупинялася Велика Княгиня
Ольга Олександрівна, сестра царя Миколи II, що
була шефом 12го гусарського Охтирського полку,
розквартированого на території Меджибізької
фортеці. На північній стіні ваза та частина аттика.

В 90х рр. XX століття будівлі палацового
комплексу досліджувалися київським архітектором
Євгенією Іванівною Лопушинською та її колегами,

був створений план реставрації палацу. На початку
2000х рр. цю роботу продовжили львівські
спеціалісти під керівництвом Остапа Тадейовича
Василини. На сучасному етапі проводяться
протиаварійні роботи, що передбачають збереження
будівлі, розчистка нижніх ярусів.

Малюнки та фотографії палацу Сенявських
Чарторийських на території Меджибізької фортеці
повертають нас в минулі часи і допомагають
побачити зміни, що відбувалися протягом кількох
століть, віднайти споруди, що з тих чи інших
причин не збереглися. Особливо важливими є ці
матеріали для відтворення об’єктів і проведення
реставраційних робіт.

Рис.9. Фрагмент східної башти,
вид з заходу

Рис.10. Загальний вигляд замку зі сходу.
З книги Є. Сіцінського «Оборонні замки
Західного Поділля XIVXVII ст.», 1928 р.

Рис.11. Південносхідна сторона замку.
Є. Сіцінський «Оборонні замки Західного

Поділля XIVXVII ст.», 1928 р.

Рис.12. Загальний вигляд з південносхідної
сторони. Фото Г.Н. Логвина, 1953 р.
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Рис.14. Фрагмент аттика палацу. Фото
Косаревського І.А., 1950 р.

Рис. 13. Палац у фортеці. Фрагмент західного
фасаду. Фото Косаревського І.А., 1950 р.

Рис.15. Фрагмент північного фасаду палацу і круглої вежі. Вигляд зі
сходу. Фото Косаревського І.А., 1950 р.

Summary. In this article the description of pictures and photos of the palace (XVI c.) of different times
is given.


