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Западенко І.В.
(смт. Меджибіж – м. Хмельницький)

ДО РЕКОНСТРУКЦІЇ ПАЛАЦУ СЕНЯВСЬКИХ  
XVI СТОЛІТТЯ. ФАСАДНА ГАЛЕРЕЯ

На основі найновіших досліджень палацу Сенявських у Меджибізькій 
фортеці доводиться існування у XVI ст. важливого архітектурного і 
оборонного елементу часів Ренесансу: галереї, яку було пізніше втрачено. 
Гіпотеза про конструкцію галереї підкріплюється результатами досліджень 
і аналогами серед об’єктів Східної Європи.

Ключові слова: Ренесанс, палац, галерея, Меджибіж.

Питання про реконструкцію вигляду палацу Сенявських на 
попередніх будівельних етапах постало, коли у ході натурних та 
історико-архітектурних досліджень, пов’язаних з протиаварійними 
роботами та реставрацією пам’ятки (з 2015 р.) з’ясувалося, що 
еволюція палацу до сучасної архітектонічної побудови була більш 
складною, аніж це уявлялося раніше. Ключовим рубежем у часі для 
формування палацу є XVI століття, коли Меджибіж разом з замком 
і палацом придбав у власність коронний гетьман Польщі Миколай 
Сенявський, і за часів володіння Сенявськими замковий комплекс 
набував рис східноєвропейського Ренесансу.

Концепцією проекту реставрації, який розроблявся у  
1980-1990-х рр. під керівництвом Євгенії Лопушинської [5], 
передбачалося відновлення вигляду головного палацового корпусу 
станом саме на XVI століття. Цей проект не було реалізовано, 
однак комплекс досліджень, проведених для його розробки, дав 
основу для сучасних доповнень та уточнень, які спонукають істотно 
переглянути ті уявлення про вигляд палацу на період Ренесансу, 
які було включено у проект «Укрпроектреставрації» і опубліковано 
Євгенією Лопушинською. Натурні дослідження починаючи з 
2014 р. здійснюються Тетяною Філіповою і Вадимом Бояркіним 
(ТОВ «Граужис і партнери», ТОВ КТК БУД), археологічні – Олегом 
Погорільцем і Віктором Вєтровим (ДІКЗ «Межибіж»), історико-
архітектурні – Тетяною Філіповою, Ігорем Западенком, Інною 
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Акмен (ТОВ «Граужис і партнери», ДІКЗ «Межибіж», Харківський 
національний університет будівництва і архітектури) [6, 7]. Значний 
обсяг нових фактів дала суцільна розчистка головного (північного) 
фасаду палацу від багаторічних нашарувань деструктованого тиньку, 
яку було проведено у 2018 р. Зокрема, не підтвердилося припущення  
Євгенії Лопушинської про наявність поясу сліпої аркатури аттика, 
однак отримала пряме підтвердження висловлена нещодавно гіпотеза 
щодо існування у палацу в період Ренесансу зовнішньої галереї на 
рівні другого поверху.

Гіпотеза про можливість існування у палацу Сенявських  
у XVI ст. галереї, яка доповнювала його зовнішній вигляд та 
функціональність, була вперше висловлена у 2016 р. [4, с. 30]. Вона 
базувалася на тому, що замок Турзонів в Бетлановце (Словаччина, 
1564-1568 рр.), стилістично та архітектонічно надзвичайно 
подібний до палацу Сенявських, таку галерею мав. Після втрати 
цього структурного елементу в ході реставрації у 1950-х рр. її 
було реконструйовано за гніздовими отворами у фасадах у вигляді 
дерев’яної галереї, що навкруг охоплює будівлю на рівні другого 
поверху [9]. Словацькі реставратори спростили завдання і побудували 
галерею відкритою, хоч за початковим проектом галерея мала бути 
накритою, з дахом, який спирався на арки та стовпчики (рис. 1). 

Рис. 1. Гіпотетична реконструкція галереї замку Турзонів  
у Бетлановцах [9]
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Загалом, галерея того або іншого вигляду, зазвичай арочна, 
вкрита, ззовні або знадвору, є типовим елементом ренесансної 
палацової архітектури, який було запозичено Східною Європою з 
Італії разом з базовим комплексом архітектурних рішень. Стосовно 
споруд, типологічно споріднених з палацом Сенявських, фасадна 
галерея має не тільки побутове, а й оборонне призначення. Час 
формування італійських взірців ренесансних палаців та міських вілл 
є періодом регулярних війн та внутрішніх переворотів серед міст-
держав, боротьби кланів, повстань містян проти узурпації влади 
тими чи іншими родинними кланами, тому галереї набувають не 
тільки утилітарного чи естетичного значення, а й функції оборонних 
об’єктів у міських боях [1, с. 58; 2; 11]. Дещо інакше, але також з 
використанням замкової галереї, формувався у XVI ст. оборонний 
комплекс найближчого аналога меджибізького палацу – замку 
Турзонів у Бетлановцах. Він складався з зовнішнього рубежу у вигляді 
втрачених нині навколишнього рову і муру, та рубежу внутрішнього, 
яким була власне сама будівля замку з галереєю. Цього б забракло 
для того, щоб витримати серйозну облогу, але було достатньо, щоб 
з озброєним загоном своїх людей протриматися під час локального 
конфлікту або нападу розбійників [1, с. 55; 2; 11]. Необхідність 
подібної галереї у палаці Сенявських станом на XVI ст. також має 
оборонне обґрунтування. Із розвитком і забудовою території дитинця 

Рис. 2. Фасад палацу Сенявських із знятим тинькуванням.  
Хрестиками позначено місця розташування  

вапнякових консолей, що збереглися
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та її збільшенням порівняно з кам’яним замком литовського періоду 
(XIV ст.) втратила своє домінуюче значення кругла вежа-донжон, 
яка опинилася всередині палацових розбудов. Натомість, за своїм 
розташуванням функцію донжону в якості останнього рубежу 
оборони у разі прориву ворога на територію замку перебирає на себе 
саме палацовий корпус. Наявність галереї розширює його оборонну 
функціональність.

Про пізнішу наявність дерев’яної галереї у палаці Сенявських 
свідчить інвентар Меджибізького замку 1754 р. [10], але детального її 
опису він не дає, до того ж вказує, що ця галерея вела з палацу через 
рів (фоссу) до замкового костелу. Відтак, йдеться про галерею іншого 
призначення, оскільки на XVIII ст. замок втрачає оборонні функції 
за відсутністю потреби у них, і трансформується у резиденцію. 
Водночас, наявні на 2016 рік результати натурних досліджень та 
відмінності будови обох цих пам’яток не дозволяли стверджувати, що 
галерея палацу Сенявських у XVI ст. була, до того ж була саме такою, 
як її інтерпретували словацькі реставратори у замку в Бетлановцах. 
Тим більше, що в палаці Сенявських не прослідковувалося гніздових 
отворів, які чітко були наявні в замку Турзонів.

Натомість, згадане вище розчищення фасаду від деструктованого 
тиньку засвідчило наявність чіткого та ритмічного ряду вапнякових 
тесаних деталей перерізом близько 0,3 х 0,3 м, які заглиблено у цегляну 

кладку (рис. 2, 3). Є також 
втрачені деталі, на місці яких 
прослідковується цегляна 
закладка відповідного місця. 
Як видається, початково ці 
деталі були консолями, які 
виступали з фасаду, але під 
час пізніших перебудов їх 
було зрізано і затиньковано. 

Аналог цим залишкам 
раннього будівельного пері-
оду палацу є, зокрема, у 
королівському замку Вавель 
у Кракові (Польща). На 

Рис. 3. Вигляд залишків вапнякових 
консолей на фасаді палацу Сенявських
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рис. 4 [8, іл. 17b] та рис. 5 чітко видно, що такі елементи залишаються 
у кладці фасаду після демонтажу галереї, перекриття якої утворене 
рядом хрестоподібних цегляних склепінь, які прилягають до фасаду 
та спираються на ряд декоративних вапнякових консолей, а з іншого 
боку спираються на ряд колон, які завершуються несучими арками.

Ще одним артефактом є віднайдений залишок дверного пройому 
та характерних для XVI ст. тесаних вапнякових одвірків у фасаді 

Рис. 4. Консолі галерей у кладці фасадів  
королівського замку Вавель (Краків) 

Рис. 5. Склепінчасті галереї Вавеля,  
які спираються на ряд консольних елементів фасаду.  

Фото Gryffindor з Wikimedia Commons
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на рівні другого поверху. Очевидно, вони є залишком дверей, які 
вели на галерею (рис. 6). В подальшому, як свідчить сьогоднішнє 
розташування віконних пройомів і стан кладки, вікна і двері 
багаторазово закладалися і пробивалися в інших місцях.

Найближчим аналогом вигляду, який міг мати палац Сенявських 
до втрати прибудованої галереї, що відповідає залишкам консолей, є 
будівля Старої ратуші у м. Простейов (Чехія), яку показано на рис. 7. 

Рис. 6. Залишки тесаних одвірків у 2-му поверсі палацу Сенявських  
та дверей, які виходили на галерею

Рис. 7. Стара ратуша в Простейові (Чехія) з фасадною галереєю.  
Фото Txllxt Txllxt з Wikimedia Commons
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Вона має перший поверх з суцільними стінами, другий поверх з 
аркатурою та склепінчастим перекриттям, а також сходовий марш, 
який провадить на галерею з вулиці. Особливої уваги заслуговує те, 
що корпус Старої ратуші в Простейові спроектовано за тим самим 
ренесансним гармонійним каноном подвоєного куба (паралелепіпеда), 
що й палац Сенявських і замок Турзонів, до того ж оздоблено аттиком 
з зубчастим гребенем типу «Меджибіж – Бетлановце» [3, С. 64, 67]. 
Устрій галереї Старої ратуші в Простейові дає можливість моделювати 
її планування для палацу Сенявських, спрогнозувати розташування 
опорних фундаментних елементів та виконати шурфування з метою 
археологічного підтвердження їх конфігурації. 

Оскільки, крім наявності частини несучих елементів, 
які дозволяють прогнозувати розмір, інші (документальні та 
іконографічні) відомості про автентичний вигляд втраченої галереї 
палацу Сенявських наразі відсутні, можливо здійснити її гіпотетичну 
реконструкцію на макеті палацу станом на XVI ст.
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