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ПАЛАЦ СЕНЯВСЬКИХ –
ЧАРТОРИЙСЬКИХ У МЕДЖИБОЖІ І
ЗАМОК ТУРЗО В БЕТЛАНОВЦАХ:
СПІЛЬНА ТИПОЛОГІЯ ТА ІСТОРИЧНІ
ПАРАЛЕЛІ 1

Ігор Западенко

25 грудня 2015 р. на засіданні Консультативної ради з питань
охорони культурної спадщини Хмельницької області обгово
рювалася концепція реставрації палацу Сенявських – Чарто
рийських у Меджибізькій фортеці з пристосуванням його під
музей. Розробці проекту передував тривалий цикл дослідниць
ких та пошукових робіт, які було виконано впродовж 2015 року.
На підставі аналізу фотоматеріалів було зазначено, що у го

ловного корпусу палацу Сенявських – Чарторийських (рис. 1)
існує аналог, який за багатьма ознаками надзвичайно подібний
до нього. Це замок Турзо, що також в літературі називається
замком Петера Фейгеля, замком Турзо – Фейгеля або замком
Турзонів (рис. 2). Він розташований у селі Бетлановце (Словач
чина). Стиль та планування обох будівель є надзвичайно
подібними. Цікаво, що обидві пам’ятки давно відомі, а їхні опи
си, присутні у сусідніх томах енциклопедичного видання «Все
общая история архитектуры» – замок Петера Фейгеля у т. 5 (у
вказаному виданні названо так, – авт.), а палац Сенявських –
Чарторийських у т. 6 [1, 2].

«Всеобщая история архитектуры» подає дуже коротку згадку
про замок Петера Фейгеля, констатуючи його архітектурну

1 Публікація є уточненим і доповненим відповідно до останніх досліджень
варіантом статті: Западенко І. Палац СенявськихЧарторийських у Меджибожі і
замок Петера Фейгеля у Бетлановце (Словаччина): спільна типологія та
історичні паралелі / Ігор Западенко. // Науковий вісник "Межибіж". – 2016. –
№1. – С. 27–34.
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простоту та порівнюючи з домом міщанина. Також наводиться
ескізний поверховий план замку [1, с. 585]. Більш детальні відо
мості, включаючи фотографічні, про палац Турзо подають іно
земні джерела [див., наприклад, 3]. Палац був побудований у
15641568 рр., як про це свідчить напис над вхідним порталом.
Вище напису знаходяться два родових герби з ініціалами PF та
HB, тобто Петера Фейгеля (Peter Feigel) і Гелени ПробстБетлен
фалви (Helena ProbstBethlenfalvy), яка була донькою Магдалени
з роду Турзо (Magdaléna Thurzova) і заможного міщанина
Кир’яка Пробста (Cyriak Probst) з м. Левоча (Пряшівський край,
Словаччина). Під гербом видно латинський напис «QUIS
CONTRA NOS, SI DEUS NOBISKUM, QUI CONTRA NOS 1568»
(«Хто проти нас, коли Бог з нами, хто проти нас 1568»). Меш
канці села називають замок «Короною» через вигляд зубчастого
ренесансного аттику, який увінчує усі чотири стіни та закриває
дах. Дерев’яна галерея оточує усі чотири стіни, її було рекон
струйовано на основі отворів для опорних балок наприкінці
1950х – на початку 1960х рр. З моменту створення у 1966 р. за

Рис. 1. Палац у Меджибізькій фортеці, стан у 2009 р.
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повідного ландшафту «Словенський рай» (нині Національний
парк «Словенський рай») до 1975 р. у замку розташовувалася
адміністрація установи.
В [4, с. 7778] палац Турзо згадується так: «На початку XVII ст.

родина Турзо широко запроваджує архітектуру пізнього Рене
сансу і раннього бароко у свою будівельну кампанію... Петер
Фейгель і Гелена Пробст, правнучка Яноша Турзо, отримують
побудований раніше палац ТурзоФейгеля у Бетленфалві (1564
1568). Його прямокутне планування, довжина якого дорівнює
подвійній ширині, нагадує більш ранні італійські вілли XV ст.
Фасади було прорізано вікнами із середниками, подібно до па
лацу Матьяша в Буді. Фасади палацу декоровано багатими рос
линними і тваринними мотивами у техніці сграффіто. Це
ранній угорсьский зразок подібного типу орнаменту. Пізніші
сграффіто є більш провінційними, вони поєднані з геометрич
ними орнаментами у німецькому стилі... Крім того, палац орна
ментовано зубцями у формі «ластівчиних хвостів», які увінчу
ють стіни. Таке увінчання є декоративним розвитком поясу ам

Рис. 2. Замок в Бетлановцах (15641568 рр.), сучасний вигляд. Фото
Jerzy Opioła, матеріал з Wikimedia Commons
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бразур, яке поширюється у Центральній Європі в наслідування
італійських зразків: у Сілезії у 1520х, у Австрії у 1540х, і в
Польщі у 1560х рр.» (пер. з англ. наш, – авт.)
У словацькій літературі, присвяченій історичній архітектурі

країни, палац Турзо у Бетлановце називають першою відомою
пам’яткою такого типу у Словаччині, тобто першим замком без
середньовічних оборонних споруд [5].
Замок Турзо дає чимало матеріалу для порівняльного

аналізу, який можливо використати у реставрації палацу Се
нявських – Чарторийських у Меджибізькій фортеці. Спільні ти
пологія та час побудови дають основу для реконструкції тих
елементів палацу Сенявських – Чарторийських, які втрачено
через значний ступінь руйнування.
На відміну від замку Турзо, палац у Меджибожі не має такого

ж точного датування, але історична довідка, яку наведено у
Паспорті об’єкту культурної спадщини [6] на підставі
досліджень Г. Логвина, Є. Лопушинської та ін., вказує на час йо
го побудови після 1550х рр. Якщо прийняти усталену думку,
що розбудова Меджибізької фортеці разом з будівництвом па
лацу відбулися за часів першого власника з роду Сенявських
коронного гетьмана Миколая Сенявського (*1489†1569 рр.) – то
обидва палаци побудовані у досить короткий спільний період
часу. Це співпадає з твердженням [4], що характерне для обох
палаців увінчання стін зубцямимерлонами у формі «ластівчи
них хвостів» поширюється на теренах Польщі саме у 1560х рр1.

1 Втім, зауважимо, що питання щодо того, який з двох зазначених об'єктів
був побудований раніше, а який пізніше, залишається відкритим. Як показало
подальше бібліографічне дослідження, історики архітектури від ХХ ст. до цього
часу мають різні, подекуди протилежні, думки щодо напрямків поширення
тенденцій ренесансової архітектури у ЦентральноСхідній Європі. Так, М.
Морельовський наголошував: «Необхідно апріорі відкинути поширений
погляд, що нові зразки і течії перед проникненням у віддалену країну мають
поетапно у часі і просторі по черзі пройти через території, які вказану землю,
матір нових програмних задумів  Італію  відділяють від країв більш і більш
віддалених». Натомість, чинником реалізації нових архітектурних тенденцій
попри тяглість у часі та просторі він вважав наявність у тому чи іншому краї
видатних особистостей та діячів з їх оточення, «які раніше познайомилися з
цінностями італійського Ренесансу і встановили безпосередній контакт з
італійськими митцями» (див. Morelowski M. Początki italianizującego renesansu na
Śląsku / Marian Morelowski // Rocznik Historii Sztuki : Tom II / Wrocław 
Warszawa  Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1961. – С. 3132.)
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Схоже увінчання стін ба
чимо у багатьох польських
замків і палаців XVI ст., але
мерлони замку Турзо і пала
цу Сенявських – Чарторий
ських є не просто подібними,
а повністю аналогічними за
своїм типом. Аттики обох па
лаців мають уздовж фасаду
по 11 зубців, але у меджи
бізького палацу усі зубці є
прямими, а кути завершу
ються окремими декоратив
ними вазами – а у бетлано
вського замку крайні зубці є
кутовими, об’єднаними з де
коративними вазами. Ще од
на відмінна деталь – цен
тральні фасадні мерлони
замку Турзо мають видовжені
центральні стовпчики, яких
немає у палацу Сенявських –
Чарторийських.
З середини кутових мер

лонів замку Турзо підійма
ються високі декоративні ва
зи (рис. 3, 4). Подібні елемен
ти має і аттик меджибізького
палацу, однак його харак
терною особливістю та від

Рис. 3, 4. Наріжні вази палацу
у Меджибізькій фортеці,
фото 2017 р.
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мінністю від замку Турзо є те,
що усі 4 наріжні вази мають
відмінну між собою форму.
Дві вази нині втрачено, однак
про їх вигляд дають уявлення
фотографії середини ХХ ст.
Відмінності між формою на
ріжних ваз палацу Сенявських
досі надавалися різноманітні
пояснення, жодне з яких автор
не вважає прийнятним. На
томість, необхідно наголоси
ти, що серед східноєвропейсь
ких ренесансових будівель за
стосування в аттиках на
ріжних ваз різної форми є
непоодиноким. Подібне до
меджибізького рішення засто
соване в аттиках Нового Замку
у м. Несовіце (Чехія) (рис. 5),
костелів в Ямніку (рис. 3 на
стор. 66) та Спішському Гргові
(Словаччина). Правдоподібно,
що серед втрачених або на
разі не інвентаризованих
пам’яток також є приклади
застосування різних ваз у ме
жах одного аттику.
Таке систематичне відхи

лення від естетичного прин
ципу повторення та симетрії
наводить на думку, що форма
кожної вази (циліндр, конус,
перевернута піраміда) є сим
волом, які в сукупності скла
даються у певне світоглядне
послання власника будівлі.
Більш раннім прикладом вті

Рис. 5. Новий Замок у
м. Несовіце, Чехія (15611571
рр.). Фото P.matel, матеріал з
Wikimedia Commons
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лення політичної декларації засобами архітектури є так звані
«гібеллінські» та «гвельфівські» зубці на фортифікаційних спо
рудах папістів/антипапістів Італії XIIIXV ст. Власне, саме
«гібеллінські» зубці «ластівчиний хвіст» і послужили прототи
пом, який через століття втратив оборонне призначення і
трансформувався у ті аттики, які ми зараз розглядаємо. Окрім
того, для періоду Ренесансу характерне застосування символів і
наповнення змістом архітектурних елементів, яке поступово
втрачається в наступну епоху барокко, поступаючись місцем
більш емоційним естетичним впливам. Якщо гіпотеза про сим
волічне значення наріжних ваз палацу Сенявських та інших
згаданих вище будівель вірна, то послання, закладене в них, по
винно бути достатньо простим і зрозумілим у традиціях свого
часу  а, отже, таким, що піддається дослідженню і прочитанню.
Одним з можливих ключів до трактування світоглядного
послання, втіленого в аттику меджибізького палацу Сенявських,
є протестантське (кальвіністське) віросповідання цієї родини.
Період будівництва цього типу аттиків, в тому числі з
наріжними вазами, відповідає періоду поширення ідей
Реформації у Східній Європі.
Довершує аналогію пам’яток в Меджибожі та Бетлановцах

точна подібність їхніх пропорцій. Як свідчить поверховий план,
палац Турзо має розміри у плані 29 × 14 м. Палац Сенявських –
Чарторийських має розміри 35 × 17 м. Тобто, вони обидва мають
у плані однакове співвідношення довжини та ширини: замок
Турзо 2,07:1, а палац Сенявських – Чарторийських – 2,06:1. Висо
та палацу Турзо до карнизу становить приблизно 9 м, висота
палацу Сенявських – Чарторийських – 11 м, що відповідає вка
заній пропорції.
Існує також низка відмінностей, яка починається з місця

розташування будівель. Особливістю замку Турзо є його розта
шування на відкритій місцевості – принципово нове на свій час
рішення, яке пов’язують із зміною військової техніки і появою
великих армій. Через те, мовляв, замки майже зовсім втратили
роль фортець, перетворилися по суті на палаци і будувалися не
на неприступних скелях, а на рівнині, серед володінь власника
[1, с. 586]. На відміну від нього, палац Сенявських – Чарто
рийських побудовано всередині фортечних мурів, у межиріччі



50 Палац Сенявських – Чарторийських

Бугу та Бужка. З огляду на місце розташування всередині фор
теці, палац Сенявських – Чарторийських мав лише 3 са
мостійних фасади, а четвертою стіною був мур фортеці, до яко
го палац прилягає.
Наступні відмінності – кількість вікон вздовж фасаду і на

явність зовнішньої галереї. Замок Турзо на головному фасаді
має у першому поверсі 6 вікон та вхідний портал, у другому по
версі – 8 вікон та двері, що ведуть на зовнішню дерев’яну гале
рею. Палац Сенявських – Чарторийських має на фасаді у пер
шому поверсі 5 вікон, у другому поверсі – 9 вікон. Водночас,
оголена від тиньку кладка першого поверху відкриває свідчення
багатьох змін, зокрема закладених і прорубаних наново вікон та
дверей. Також фасадну стіну першого поверху меджибізького
палацу у пізніший період додатково підмуровано червоною
цеглою до рівня другого поверху, і це підмурування сховало під
собою деталі стіни та сліди перебудов.
Про існування зовнішньої галереї другого поверху у палаці

Сенявських – Чарторийських не згадується у жодному відомому
письмовому або іконографічному джерелі, однак у ході рестав
раційних робіт на початку 2018 року під шаром тиньку в
простінках вікон другого поверху виявлено ряд прямокутних
вапнякових елементів, які вмуровано у цегляну кладку (рис. 6).
Імовірно, вони є залишком кам’яних консолей, які несли певне

Рис. 6. Залишок однієї
з вапнякових консолей
(у центрі), які
виявлено на фасаді
палацу в Меджибожі.
Фото 2018 р.
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функціональне навантаження. 9 консолей (7 наявні, 2 гнізда
зпід відсутніх) ритмічно розташовано вздовж усього фасаду. У
ході однієї з минулих перебудов палацу консолі було зрізано.
Псевдоготичні вікна палацу Сенявських – Чарторийських

також відрізняються від простих прямокутних вікон замку Тур
зо. Однак, меджибізький палац піддавався неодноразовим пере
будовам, подекуди досить радикальним. Остання перебудова,
яку було здійснено за часів Російської імперії у другій половині
XIX ст. надала багатьом спорудам Меджибізької фортеці рис
романтизму та псевдоготики, які не були властиві автентичному
вигляду пам’ятки.
З наведеного вище порівняння палацу Сенявських – Чарто

рийських (Україна, Меджибіж) і замку Турзо (Бетлановце, Сло
ваччина) випливають наступні висновки і запитання (з переліку
виключено ті, на які з моменту першої публікації статті [8] отрима
но позитивні відповіді, – авт.):

1. Наразі неможливо з певністю визначити, яка з будівель бу
ла побудована першою. З огляду на час побудови замку Турзо
(15641568 рр.), хронологію поширення цього стилю теренами
Східної Європи [4], і усталену думку, що замок Турзо є
найбільш раннім з відомих зразків цього стилю у Словаччині,
найімовірнішим є, що першим побудовано саме його, а палац
Сенявських – Чарторийських пізніше, наслідуючи спільний
проект. Однак, це припущення не є остаточним, а подальше
дослідження має уточнити час побудови палацу Сенявських –
Чарторийських.

2. Логічною є наявність у часи Сенявських – Чарторийських
гербової дошки (ерекційної таблиці) над вхідним порталом. З
огляду на історичні обставини переходу Меджибізької фортеці
у власність Російської імперії та подальшу реконструкцію, зро
зумілою є її втрата. Для реконструкції гіпотетичного вигляду
палацу на XVI ст. потребує вивчення її можливий вигляд.

3. Датувати додаткове обмурування фасаду першого поверху
палацу Сенявських – Чарторийських, яке змінює його вигляд
порівняно з автентичним на XVI століття, а також виконати
архітектурні зондажі в місцях імовірного знаходження залишків
несучих елементів зовнішньої галереї.

4. Дослідити, в тому числі за зарубіжними аналогами та
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джерелами, символізм архітектурних елементів аттика палацу
(тип зубців, наріжні чаші) в контексті релігійного, політичного
та суспільного життя родини Сенявських.

5. Через те, що на підставі наявних на поточному етапі даних
відтворити вигляд палацу з зовнішньою галереєю неможливо,
виконати гіпотетичну тривимірну реконструкцію вигляду па
лацу станом на XVI ст. з відтворенням характерних елементів за
аналогами.

6. Дослідити шляхи можливого запозичення проекту палацу
між Бетлановцами та Меджибожем, зокрема можливі зв’язки
між польською магнатською родиною Сенявських та угорською
родиною Турзо, члени якої у XVIXVII ст. були помітними осо
бистостями у аристократичних, політичних та ділових колах
Східної Європи.


