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Поряд з типовими стилістичними маркерами епохи Ренесансу в
архітектурній спадщині колишньої Речі Посполитої на теренах
Правобережної України присутні й такі стовідсотково ренесансові, та
водночас нетипові об’єкти, як палац Сенявських у Меджибізькій
фортеці.Палац (пам’ятка архітектури національного значення, охоронний
№764/1) являє собою зразок не польської, а північноугорської, тобто
словацької ренесансової архітектури другої половини XVI ст. У
словацькому місті Бетлановце, що знаходиться в окрузі Спишска
Нова Вес Кошицького краю існує замок Турзо –Фейгеля, який є дуже
точною зовнішньою подобою палацу Сенявських. Паралель між
палацом вМеджибожі і замком в Бетлановцах донедавна знаходилася
поза полем зору вітчизняних дослідників [див., наприклад, 1, с. 239
240; 2, с. 349352; 3, с. 349350; 5; 6], за винятком останніх досліджень
науковців ДІКЗ «Межибіж» [4]. Водночас, замок в Бетлановцах є
достатньо описаниму східноєвропейськійнауковій літературі.
Автором було застосоване для аттика Меджибізького палацу

визначення типу, яке зустрічається у словацькій та польській
літературі: «напівкругові аттики» [див., зокрема, 8], – тобто аттики, які
побудовано з комбінації половин та чвертей круглих щитів, інколи з
додатковими прямокутними елементами (рис. 1). На момент
написання статті автором визначено понад 40 об’єктів ренесансової
архітектурної спадщини, включаючи палац Сенявських, якими
окреслюється ареал поширення цього типу аттиків та похідних від
нього з центром у Спишському краї Словаччини.У 1950х рр.Маріан
Морельовський досліджував міграцію цього стилю від Італії через
Словаччину до Сілезії, зокрема Вроцлава [9]. Досліджуючи міграцію
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цього стилю з Словаччини до України, автор статті долучає до ареалу
поширення стилюнапівкругових аттиків й кілька об’єктів зУкраїни.
Угорський архівіст Дьйордь Коморочи ще у 1936 р. наголосив на

подібності палацу Сенявських та замку Турзо – Фейгеля і висловив
радикальну думку, що саме палац у Меджибожі послужив
прототипом для замку в Бетлановцах (Bethlenfalva – угорськ.), а не
навпаки [7]. Але, як би не хотілося прийняти твердження про
першість Меджибожа, воно не узгоджується з низкою об’єктивних
аргументів.
Зокрема, якби цей різновид напівкругового аттика народився в

Меджибожі, то насамперед слід було б чекати хоч якогось його
поширення на наших теренах, у той час як насправді тут він є
яскравим винятком, а поширення набув саме в регіоні біля Татр:
замок в Бетлановцах,міськийпалац Ракочі вПряшеві (рис. 2) та костел
св. Бартоломея в Ямніку (рис. 3) – Словаччина, стара ратуша в
Простейові (рис. 4) і міський будинок в НовимМесті над Метуйі (рис.
5) –Чехія тощо.
Словацькі, угорські та польські дослідники поширення

ренесансових канонів в архітектурі Словаччини,Малопольщі, Сілезії
пов’язують з економічною і політичною діяльністю сімейства Турзо,

Рис. 1. Геометрична побудова зубця напівкругового аттика палацу
Сенявських у Меджибізькій фортеці
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яка географічно охоплювала усі названі країни. Маріан
Морельовський особливо наголошував на безпосередній ролі Яна
Турзо, його родини та оточення у запровадженні ренесансових
зразків, зокрема напівкругових аттиків від Спишу до Вроцлава і
наголошував, що у ході подальших досліджень ця особлива ознака
має виявитися деінде. Як бачимо зараз, вона виявилася зокрема у
Меджибожі та ще кількох об’єктах в Україні: різновиди і
трансформації цього типу аттиків присутні на Стировій вежі замку
Любарта в Луцьку, Круглій вежі Острозького замку, увінчанні мурів
Троїцького монастиряфортеці в Межирічі. Проте, тип аттика з
зубців«коронок» (див. рис. 1), неодноразово представлений у
колишній Північній Угорщині, в Україні відомий тільки у
Меджибожі,напалаціСенявських.
Пошук ділових, політичних та інших зв’язків між родинами

Турзонів і Сенявських є одним з напрямків подальшого дослідження.
Обидві магнатські родини єднає, наприклад, діяльність у Кракові в
другій половині XVI ст. – королівському місті, яке було культурною
столицею Польщі. Імовірною, але не дослідженою сполучною
ланкою між оточенням Сенявських і Турзонів є прізвище де Логау (de
Logau, інакше – Logowski, von Logau тощо), походженням з Сілезії. Так,
наприклад, в період активної будівельної діяльності сімейства Турзо у
XVI ст. є свідчення про численні мистецькі зв’язки між цими
родинами [9, с. 32, 36, 48]. Згідно висновків Морельовського, саме
завдяки цим зв’язкам відбувається експорт словацької інтерпретації
ренесансових аттиків доСілезії, конкретно доВроцлава.
А у першій половині XVIII ст. один носіїв цього прізвища, також

родом зпід Вроцлава, Якоб де Логау, вступає на службу до Адама
Миколая Сенявського у Бережанах, де провадить активну діяльність
архітектора [10]. Застережемо одразу, що Якоб де Логау діяльності в
Меджибожі не провадив (у той період інженером, архітектором і
водночас пленіпотентом Сенявських в Меджибізькому ключі був
Жан Батист Дессьє), від Ренесансу його відділяє два століття, і жодних
свідчень про наявність у Бережанах ордера напівкругових аттиків
немає – але імовірні зв’язки з Сенявськими попередніх поколінь його
роду, дотичних до поширення напівкругових аттиків на південь і
північ від Татр,потребують дослідження.
Цей напрямок є далеко не єдиним можливим шляхом імпорту

будівельної моди з Словаччини до Поділля. У період будівництва
палаців, будинків та дзвінниць, увінчаних напівкруговими аттиками,
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періодично виникають воєнні дії на театрі, частинами якого є
Польща та Угорщина, зокрема Спиш та Поділля. Один з прикладів
військового зв’язку між обома регіонами пов’язаний з епізодом війни
16481657 рр. під проводом Богдана Хмельницького. У вересні 1656 р.
між гетьманом і угорськимкняземДьйордем ІІ Ракочі був підписаний
«трактат вічної приязні», про взаємну військову допомогу і розподіл
земель Речі Посполитої після перемоги.Однак, у 1657 р. антипольська
коаліція потерпіла поразку. Фінальний епізод для князя Ракочі був
таким: «Польські війська перерізали йому дорогу до Самбора,
Любомирський спустошив маєтки Ракочі у північній Угорщині,
здобувМукачеве, взяв значну контрибуцію уПряшеві, а Чарнецький,

Рис. 2.
Дім Ракочі у Пряшеві
(Словаччина), задній
фасад

Рис. 3.
Дзвінниця костелу
св. Бартоломея в
Ямніку (Словаччина).
Фото з сайту
pamiatkynaslovensku.sk
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йдучи слідом за армією загарбників, завдавав їй поразку за поразкою
(під Красником і Магеровом). Розбитий і наляканий воєвода нарешті
уклав ганебну для себе угоду з Чарнецьким і Любомирським у
Меджибожі, зобов’язався принести вибачення польському королеві,
повернути всю здобич, заплатити 1,200.000польському війську та його
начальникам і розірвати зв’язки з ворогами Речі Посполитої» [11, с.
946].
Серед північноугорських (себто словацьких) маєтностей родини

Ракочі є примітний в архітектурному сенсі об’єкт. У згаданому вище
місті Пряшів є палац, якийперебудовано з двох готичнихміщанських
будинків. Їх придбав та перебудував у ренесансовому стилі засновник

Рис. 4.
Стара ратуша в
Простейові (Чехія).
Фото Txllxt TxllxT,
матеріал з
Wikimedia Commons

Рис. 5.
Будинок на Гусовій
площі в Новим
Месті над Метуйї
(Чехія).
Фото Ewwwa,
матеріал з
Wikimedia Commons
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князівської династії Ракочі – Жігмунд. Надалі цей палац був
резиденцією шарішських жупанів, титулом яких спадково володіли
Ракочі, у тому числі й Дьордь ІІ, який прийняв поразку під
Меджибожем. У контексті нашого дослідження інтерес становить те,
що фасад палацу Ракочі в Пряшеві з сторони подвір’я прикрашений
напівкруговим аттиком спишського ордера.
Ще одним можливим носієм стилістичних новацій є наймані

фахівці з країн та регіонів, де те або інше ремесло чи технологія у
даний момент становлять інтерес для наймачів. І у цьому разі ми
маємо свідчення про те, що в період розбудови комплексу
Меджибізького замку його першим власником Миколаєм
Сенявським мала місце рекрутація фахових кадрів зі Словаччини.
Так, наприклад, щонайменше з 1542 по 1553 р. в Меджибожі у
Миколая Сенявського служив гарматним майстром ХанушМазурек з
Бардейова [11], міста у Кошицькому краї, яке знаходиться лише у 75
км від Бетлановець та у 36 км від Пряшева. Цими роками датуються
його листи з Меджибожа до бардейовського магістрату. Прямо
пов’язувати Хануша Мазурека з будівництвом палацу Сенявських
наразі підстав немає, але факт його тривалого перебування на службі
в Меджибожі свідчить не тільки про факт найму Миколаєм
Сенявським фахівців зі Словаччини, а й про тривалі ділові стосунки
певного кола мешканців Меджибожа з Спишським краєм, в якому
був розвинений архітектурний тип напівкругових аттиків. Про
участь словацьких майстрів у будівництві споруд у стилі італійського
Ренесансу пише йМаріанМорельовський у згаданій вище праці [9, с.
72].
Таким чином, зважаючи на унікальність архітектурних деталей

палацу Сенявських у Меджибожі, які відрізняють його зпоміж
ренесансових палацових і замкових будівель Поділля періоду Речі
Посполитої, можна зробити кілька висновків. Насамперед – що між
власниками маєтностей на Поділлі та північною Угорщиною
(сучасною Словаччиною), зокрема Спишським краєм у другій
половині XVI ст. існували різнопланові зв’язки, включаючи імпорт
мистецьких тенденцій і наймання на службу фахівців. Відтак,
подібність між палацом Сенявських у Меджибожі і замком Турзо –
Фейгеля в Бетлановцах є не випадковою, а обумовлена наявністю
носіїв ренесансової архітектурної ідеології в її Спишській
інтерпретації. Зв’язок між архітектурою палацу в Меджибожі та
зразками стилю напівкругових аттиків з Центральної Європи раніше
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не розглядався вітчизняними дослідниками, однак був очевидним та
неодноразово принаймні з 1930х рр. наголошувався у дослідженнях
польських та угорських авторів. Палац в Бетлановцах та інші об’єкти
ренесансової архітектури, стилістична генеза яких походить з
Словаччини таСпишського краю,мають окрімнапівкругових аттиків
і інші деталі, які можуть бути присутніми у відтворенні автентичного
вигляду палацу Сенявських у Меджибізькій фортеці (зовнішня
галерея, розписи у техніці сграффіто, різьблення віконниць та
двернихпорталів тощо).
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