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БЕТЛАНОВСЬКИЙ ЗАМОК ТУРЗОНІВ
В ПУБЛІКАЦІЯХ ЗАРУБІЖНИХ
АВТОРІВ

Архітектонічна подібність палацу Сенявських у Меджибожі і
замку Турзо в Бетлановцах (Словаччина) спонукає до більш де
тального огляду доробку дослідників історії архітектури цен
тральноєвропейських країн, який присвячено бетлановському
помешканню Турзонів – тим більше, що такі публікації періодич
но виходили друком принаймні з 1930х рр. Оскільки, порівняно
з палацом Сенявських, його словацький двійник зберігся набага
то краще, а публікації, окрім історичного та морфологічного
аналізу, містять певну кількість фотографій екстер’єрів та
інтер’єрів пам’ятки, вони являють собою цінний матеріал для
дослідження генези архітектурного типу та конструктивних
особливостей обох будівель, вивчення історичних взаємозв’язків
між країнами, де вони розташовані, пізнання шляхів і способів
поширення архітектурних технік та ідей Ренесансу.
З огляду на те, що в європейських країнах навіть «соціа

лістичного табору» архітектурний спадок зберігався незрівнянно
ретельніше за СРСР, а науковці мали кращі можливості та глибші
традиції його дослідження, замок в Бетлановцах є досить добре
описаним і проаналізованим в літературі. Тому доцільно засто
сувати матеріали, висновки та підходи названих авторів і для
дослідження палацу Сенявських – ретельно шукаючи взаємо
зв’язки і критично застосовуючи здобутки попередників з ураху
ванням найновіших досліджень.
Українському читачеві нижче пропонуються у перекладі з

угорської та словацької, з незначним скороченням, дві статті, які
вийшли друком у 1932 та 1953 роках. Обидві вони дають більш
достовірне уявлення про обставини виникнення та вигляд спо
руд типу меджибізького і бетлановського палаців у другій поло
вині XVI ст. Перша стаття є розділом з книги угорського історика

Ігор Западенко
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культури, членакореспондента Угорської академії наук Елемера
Ласло Вар’ю (18731945) «Угорські замки». Автор другої статті
Доброслава Менклова (19041978) – чехословацький історик ми
стецтва і архітектор, авторка значного числа праць з історії чехо
словацької архітектурної спадщини. Її статтю, присвячену замку
в Бетлановце, опубліковано незадовго перед початком його ре
ставрації,що здійснювалася у другій половині 1950х рр.
Зауважимо, що автори традиційно відносять палац в Бетла

новцах (угорською мовою – Бетленфалві) одночасно до угорської
та словацької архітектурної спадщини. Це зрозуміло – з огляду на
те, що Словаччина у згаданий період входить до складу Угорсь
кого королівства, а Спішський край, про який йде мова, є
поліетнічним регіоном, де здавна співіснували словацька,
угорська, польська і навіть українська культури.

1. З КНИГИ ЕЛЕМЕРА ВАР’Ю «УГОРСЬКІ ЗАМКИ» [1]

Маєток у Бетлановце є найдавнішим із тих нині уже рідкісних
угорських світських будівель XVXVI століття, які ще зберегли в
цілості свій ренесансний фасад,що відповідав смакам тієї доби.
Причиною рідкісності є те, що аттики з бійницями, які слугу

вали радше не для практичних, а для декоративних цілей, у
пізніші часи переважно збивали і покривали абсолютно ви
дозмінену таким чином будівлю високим, зазвичай подвійним
ґонтовим дахом. Через це маєток вартий посиленої уваги хоча б з
такої виняткової точки зору.

Замок в Бетленфалві
(Бетлановцах).
Фото з книги Е. Вар'ю
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Час будівництва можна встановити, з одного боку, завдяки
вирізьбленій даті над вхідними дверима – 1564, а з іншого боку –
завдяки даті завершення будівництва 1568, висіченій на перед
ньому фасаді.
Форма будинку – видовжений чотирикутник. Цільний кри

тий блок з двох рядів кімнат, без внутрішнього двору; збудова
ний таким чином, що всередину можна потрапити лише через
єдині, порівняно вузькі двері. У рамах цих дверей ще й донині
висить оригінальне дверне полотно.
Вочевидь, раніше маєток оточував рів, а крім цього – окруж

ний мур. Але це навряд чи давало б змогу відбивати більшменш
чисельні облоги. З іншого боку, на тій частині нагір’я, де лежить

Замок в Бетленфалві
(Бетлановцах), вигляд
даху і аттика.
Фото з книги Е. Вар'ю

Замок в Бетленфалві
(Бетлановцах),
фрагмент інтер'єру.
Фото з книги Е. Вар'ю
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Бетлановце, на початку XVI століття не було загроз військових
штурмів. Натомість від дрібних набігів розбійників маєток міг
захищатися до того часу, поки з сусіднього Спишського граду
надходила допомога.
Будівля має лише один поверх, але до нього додається фасад

на стіна висотою в ще один поверх, що завершується зубчастими
парапетами. На сьогодні за парапетами лежить похилий всере
дину у жолобовій формі плоский дах, виготовлений у XVIII
столітті; первинно горище покривав плоский цегляний дах, на
якому можна було розміщувати кілька аркебуз.
Особливістю є те, що на головному фасаді вікна розподілені

не рівномірно і двері розташовані не посередині. Окрім цієї не
значної хиби, інші пропорції будівлі бездоганні. Облаштування
свідчить про те, що власник вкладав у будівництво досить великі
кошти; двері і вікна розміщені у кам’яних рамах, стіни раніше
покривали розписи сграффіто. Приміщення цокольного поверху
склепінчасті, на верхньому поверсі раніше була дерев’яна стеля.
На жаль, у XVIII столітті вона була замінена на склепіння. Довко
ла поверху простягалася крита галерея з дерева, сліди якого сьо
годні помітні лиш подекуди.
Пам’ять про власників маєтка збережено у гербах, висічених у

камені над входом і вигравіруваних у штукатурці. Це були Петер
Фейґель і його дружина Ілона Бетленфалві.
Рід Фейґелів чи Файґелів виокремився з шляхти Левочі у

першій половині XVI і увійшов до аристократичного кола во
лодіння «спишських списоносців». Визначальну роль у цьому
відіграв шлюб Петера Фейґеля. Він одружився відповідно до сво
го суспільного рангу... Завдяки шлюбу Петер Фейґель став влас
ником Бетлановце, членом родини Турзо, а близько 1580 року –
віцежупаном володіння «спишських списоносців», завдяки чому
мав заслужене право мати помпезний маєток. Розквіт родини,
однак, тривав недовго; через півстоліття у палаці засідали вже
інші, і з того часу він переходив з рук у руки.
Левоцька хроніка зафіксувала сумну історію з часів першого

власника маєтка. У Петера Фейґеля була донька на виданні, пан
на Кристина. Хоч вона могла обирати серед найкращих женихів,
її погляд впав на такому собі Яноші Аугсбурзькому. Між ними
виникла інтимна дружба, наслідки якої не могли залишатися в
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таємниці. Розлючений батько сам виніс вердикт і, переступивши
свою владу віцежупана, сам замовив ката з Пряшева (оскільки
левоцькі не хотіли відсилати свого), обезголовивши нещасного
юнака прямо у дворі маєтку.
Шляхетні пани на це казали: правильно зробив. А жителі Ле

вочі, які здавна заздрили своєму заможному виходцю, склали са
тиричного вірша про цей випадок, рознісши вістку про бетла
новцинську трагедію по всьому комітату.

2. З СТАТТІ ДОБРОСЛАВИ МЕНКЛОВОЇ «ЗАМОК В БЕТЛАНОВЦАХ» [2]

Замок в Бетлановцах займає особливе місце серед словацьких
ренесансових палаців, особливо з типологічної точки зору. Пере
важна більшість сільських шляхетських осель майже однозначно
належать до типу італійського палацу з кутовими вежами, а іноді
і внутрішніми дворами, при тому замок в Бетлановцах є швидше
ренесансною літньою резиденцією.
Словацькі замки типологічно пов’язані з італійським ренесан

совим міським особняком з власним двором, або з типом
італійського міського палацу, часто обладнаного аркадними
лоджіями, який еволюційно розвинувся з античного будинку. З
вигляду у своїй основі це був куб, стримано закритий назовні,
архітектурну сегментацію якого обмежено плоским рельєфом
фасаду, через правильні інтервали розділеного вікнами. Сувору

Замок в Бетлановцах,
зовнішній фасад.
Фото з статті
Д. Менклової
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закритість та фортифікаційний характер таких будівель часто
підкреслюються структурою кам’яної кладки, яка має рельєфну
або пласку поверхню. Все життя і суть італійського палацу або
особняка, зосереджені у внутрішньому дворі, який, на відміну від
строгого і закритого зовнішнього вигляду фасаду, майже завжди
оточений відкритими аркадами галерей, часто в кількаповерхо
вих. Проте ця закритість і суворий вигляд італійського ренесанс
ного палацу або особняка має свою функціональну обумов
леність. Більшість з цих будівель виникає в найбільш напруже
ний момент боротьби італійських містдержав, і не тільки між со
бою, але і серед суспільних верств їх мешканців. Ця боротьба бу
ла наслідком зростання протиріч всередині суспільства, оскільки
з закінченням Середньовіччя узурпатори і авантюристи шукали
можливостей об’єднати розділені містареспубліки в аристокра
тичні держави.
В атмосфері соціальних і політичних бунтів постають перші

словацькі садиби. Саме в той час, коли італійські і далмаційські
майстри йдуть через Альпи на північ у пошуках роботи, Цен

Замок в Бетлановцах, реконструкція галереї.
Креслення з статті Д. Менклової
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тральна Європа опиняється перед загрозою турецької експансії.
Під тиском ціїє загрози будуються, відновлюються та зміцню
ються особняки, церкви, монастирі та замки. Перша хвиля цих
перебудов мала місце незадовго до середини XVI століття (замки
в Банській Штявниці, Зволені, Бзовіку та інші). Оборонний ха
рактер будівництва зберігається у Словаччині довго, аж до кінця
XVII століття. Італійський тип міського замку і палацу, який та
кож виник у період збройних дій та переворотів узурпаторів
містреспублік, легко прижився у Словаччині, і тому не дивно,
що він був тут асимільований, коли на землях Угорщини з’яви
лися італійські майстри. Вся архітектурна традиція, особливо XV
століття, підготувата тут підгрунтя для цього, тому що чеський
середньовічний замок ще від середини XIV століття цілеспрямо
вано наближався до цього типу, а від початку гуситських війн
дозрів до найбільш досконалих зразків безпосередньо у Словач
чині (замки в Братиславі та Зволені).
Бетлановський замок типологічно цілком випадає з цього

контексту розвитку. Його планування з великим передпокоєм, з
якого піднімаються сходи на перший поверх (у словацькій мові
перший поверх має назву prízemie, відтак другий називають «перший
поверх» і т. д. – прим. перекл.), з окремими кімнатами навколо ньо
го з великими вікнами, які відкриті назовні, є рідкісним видови
щем на той час, особливо з огляду на відсутність кутових веж.
Відмінність типу підтверджує і підкреслює ще один факт, який в
нинішньому стані будівлі переважно залишається поза увагою.
Як свідчать явні сліди дерев’яних балок, кронштейнів та порталів
на долівці, кубічна будівля ззовні по всіх чотирьох сторонах була
оперезана дерев’яною критою аркадою, причому або на першо
му і другому поверсі, або тільки на першому поверсі, як показано
на поданій реконструкції.
Отже, засаднича орієнтація бетлановського замку повністю

відрізняється від звичайного замку того часу. Він не відкритий до
середини, до безпечно закритого зусібіч простору подвір’я, але
без обережності звертається назовні, до вільної навколишньої
природи. Зовнішня аркада водночас наголошує, що зразком та
моделлю був не італійський замок або палац, а якийсь інший тип
будівлі з цілком іншою засадничою орієнтацією, а через те з
цілковито іншою функціональною місією. Можна припустити,
що серед ренесансових будівель найближчим до типу замку в
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Бетлановцах є королівський літній палац у межах празького гра
ду, так званий Бельведер…
Стилістична належність замку в Бетлановцах з морфологічно

го погляду була вже кілька разів пояснена в літературі. Її визна
чає особлива форма щиткового аттика, який завершує будівлю і
закриває ззовні шатри даху. Чвертькола (так званий ластівчиний
хвіст) з півколами означають, що цей тип походить від форми се
редньовічного італійського кренеляжу, зокрема, з Верони, що пе
ретнув альпійські країни і Придунав’я, і через Моравію та
Сілезію прийшов до східної Словаччини. Маєток в Бетлановцах
має вигляд найбільш ранньої будівлі цього стилістичного на
прямку ренесансу у Східній Словаччині; інші аттики тієї ж
стилістичної належності відомі переважно на дзвінницях і ба
штах костелів (Малдур від 1570 року, Хрхов, Ямнік і Пряшів),
міських будинків (Пряшів) і цвинтарного муру в Соліварі біля
Пряшова є ймовірно трохи пізнішими.
Бетлановський замок є водночас цікавою пам’яткою не тільки

з архітектурного, але й з історичного погляду. Як свідчать два
кам’яних знаки з монограмами на одвірку порталу першого по

Замок в Бетлановцах, елементи інтер'єру.
Фото з статті Д. Менклової
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верху і щит з датою на його
фризі, замок побудували в
1564 році Петер Фейгель і його
дружина Хелена Бетленфалві.
Хелена Бетленфалві була до
нькою Магадалени уродженої
Турзо і заможного міщанина з
Левочі Киріака Пробста. Маг
далена Турзо належала до того
покоління Турзонів, яка була
відома не лише у Словаччині,
а й у всій Центральній Європі
своєю діяльністю в гірничодо
бувній галузі. Її батько Ян і
брат Алексей, обидва кремни
цькі камерграфи, поєднали
свої технічні знання з капіта
лом багатої купецької родини
аугсбурзьких Фуггерів і спі
льно з ними взяли в оренду та
розвинули видобуток рудних
багатств Словаччини, особли
во в околиці Банської Бист
риці. Взаємозв’язки між обома
родинами були ще більше по
силені через шлюби, як прямо
свідчить домашня хроніка
Фуггерів, «заради сприяння
родинній торгівлі». Донька
Магдалени Турзо Хелена (за
Каролем Вагнером Катаріна)
вийшла заміж за Петера Фей
геля де Зайбельсдорф, який
згідно напису на її надгробку в
бетлановському костелі «Свя
щенної Римської імперії Імпе
раторської величності в Угор
щині продовольчий магістр».

Замок в Бетлановцах,
портал, складений з
фрагментів.
Фото з статті
Д. Менклової
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У той час це був постачальник двору, що в той період (під час
війни з турками) обіцяло великі зиски, особливо для досвідчено
го купця. Його дружина померла, згідно напису на тому ж над
гробку, 1 травня 1565 р. в СатуМаре (нині місто в Румунії, – прим.
перекл.) і була похована в Бетлановцах 20 лютого 1566 р.
Таким чином, бетлановський замок є однією з пам’яток роди

ни Турзонів, яка відіграє важливу роль у політичній історії та
історії раннього європейського капіталізму. Її значення тим
більше, що на сьогодні це єдина пам’ятка родини, яка з’явилася
на Спішу у першій половині XV ст., а з 1457 р. використовує пре
дикат «de Bethlenfalva», або в угорському правописі
«Bethlenfalvy». Він походить від назви цього ж стародавнього се
ла, час появи якого бере початок у другій половині XIII ст.
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