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Якщо спробувати систематизувати вітчизняний доробок
історичних та історикоархітектурних досліджень Меджибожа,
Меджибізької фортеці та палацу Сенявських – Чарторийських,
то його періодизація, можливо, буде такою.

Перший період: краєзнавців XIX – початку ХХ століття, зо
крема священників Юхима Сіцинського, Михайла Орловського
та їх однодумців. Їх праця поклала початок вивченню пам'яток
краю, увібрала і узагальнила праці попередників (здебільшого
польських істориків та публіцистів), єпархіальні відомості, ме
муари, народні перекази та міфи. І водночас породила чимало
історичних міфів, які суперечать фактам, але міцно вкорінені та
досі побутують серед місцевих мешканців, на сторінках попу
лярних видань, серед мандрівників і екскурсантів.

Другий період (195090ті рр.) – наукового вивчення, осми
слення та наукового планування реставрації Меджибізької
фортеці із того стану руїни, до якого її довело «народне госпо
дарювання». Найяскравішими першопрохідцями, завдяки ро
боті яких Меджибізька фортеця з стежки до небуття повернула
ся на тернисту дорогу до відродження з руїни, були Григорій
Логвин, Олександр Авагян, Євгенія Лопушинська. Багатотомна
археологічна та історикоархітектурна документація, створеня
завдяки згаданим дослідникам та їх колегам, у великій частині
збереглася в архіві Державного історикокультурного за
повідника «Межибіж» та послужила основою для подальших
досліджень та проектів. Публікації ж в загальнодоступних ви
даннях, присвячені Меджибізькій фортеці та її палацу, у той час
були малочисельними і досить стислими.

У наступне двадцятиліття серед певної частини науковців і
краєзнавців вкорінилася думка, що попередниками досліджено
та описано вже все, що стосується фортеці і палацу Сенявських
– Чарторийських. А тому, мовляв, залишилося тільки дочекати

ПЕРЕДМОВА
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ся фінансування давно розроблених, але покладених під сукно
проектів реставрації, а свої дослідження спрямувати на інші те
ми. Водночас ні на мить не припинялися фізичні процеси, які
руйнували пам’ятку далі та далі.

У 2010ті роки відбувся дійсний прорив і у вивченні, і у
відродженні національної пам’ятки. З цього часу почався новий
етап архівних, теоретичних та натурних досліджень Меджибо
жа, його твердині фортеці та її головної окраси – палацу. І
навіть надзвичайна подія, – падіння західної стіни палацу, яке
сталося 23 грудня 2014 року, – послужила приводом для початку
(вперше за довгі роки!) виділення коштів на реставрацію пала
цового комплексу. Нині та надзвичайна подія вже сприймається
як «точка неповернення», тобто найболючіша мить, до якої не
буде вороття, далі відбуватиметься тільки відродження історич
ної споруди.

Одночасно з реставрацією тривають археологічні та істори
коархітектурні дослідження, завдяки яким відкривається нове
бачення генези та історії палацу Сенявських – Чарторийських.
У цьому збірнику читачам презентується низка статей за
підсумками роботи у 2017 році колективу Державного історико
культурного заповідника «Межибіж», науковців та студентів
Харківського національного університету будівництва і
архітектури. Обидва заклади впродовж кількох років є партне
рами у науковій роботі та проведенні студентської практики.

Метою видання є залучення дедалі більшого кола до означе
ної проблематики. Воно приурочене до проведення 2го польо
вого семінару «Дослідження, реставрація та музеєфікація пала
цу Сенявських – Чарторийських». Такі семінари впродовж ре
старвації палацового комплексу проводитимуться щорічно. Ко
лектив заповідника запрошує дослідників, які зацікавлені у
співпраці, до обговорення нинішніх напрацювань, спільних
досліджень та публікацій.

Державний історикокультурний заповідник «Межибіж»:
вул. Замкова, 1, смт Меджибіж Летичівського рну Хмельницької
обл., Україна, 31530
email: mezhybizh@ukr.net
телефон: (03857) 97123
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ПАЛАЦ ЗАМКУ ХVІ СТ. В СМТ
МЕДЖИБІЖ ЛЕТИЧІВСЬКОГО
РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Олег Погорілець

ПАМ’ЯТКА АРХІТЕКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ ОХОР. №764/1
ІСТОРИКОАРХІВНІ ТА БІБЛІОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Містечко Меджибіж – один з найдавніших населених пунктів
Поділля, занесених до списку історично населених місць
України (Постанова, 2001), а фортеця, яка знаходиться в східній
частині містечка, є пам’яткою архітектури національного зна
чення, охо р. №764/1 (Постанова, 1963). Культурний шар тери
торії фортеці також охороняється державою. Історії Меджибожа
та Меджибізької фортеці присвячена значна література (Ба
тюшков, 1891; Сіцінський, 1928; Демидко, 2001; Демидко, 2004;
Кузьмук, 2009; Толкачов, 2010; Візнюк, 2011; Бондар, 2012; Бон
дар, 2013; Демидко, 2013; Погорілець, 2014).

В історичній літературі Меджибіж вперше згадується в
Іпатіївському літописі під 1146 роком (Літопис, 1990). Проте за
селення території в місці злиття р. Південний Буг та його до
пливу – Бужка розпочалось ще в добу нижнього палеоліту (1
млн. 200 тис. років тому). Це надало можливість дослідникам
виокремити Меджибізький археологічний мікрорегіон, який
став складовою частиною Меджибізького історикокультурного
мікрорегіону (Демидко, 2001; Погорілець, 2014).

Увага краєзнавців та науковців до історії та пам’яток старо
давнього Меджибожа була прикована ще на початку ХІХ ст. В
численних історичних довідках, в основному польських
дослідників, детально висвітлювалась історія містечка та його
передмість – Требухівець, Ставниці, Слободи та Довжка. Наво
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дилися перші літописні згадки, писалося про роль Меджибізь
кого замку та його власників в розбудові краю, захисту від воро
га та його значення в історії. Ці дослідження важливі тим, що
багатьох пам’яток, таких як Успенський собор, Велика синагога
Баха, торгові ряди, міські ворота та укріплення (ретраншемен
ту) вже немає, а реконструкцію Великого Меджибожа можна
зробити лише за тією інформацією, яку ми знаходимо у
дослідників того часу.

Спробою на початку ХХ ст. провести дослідження та опис
старожитностей Меджибожа та його округи були публікації В.
Гульдмана та Є. Сіцінського. Саме ці дослідники зібрали воєди
но усю наявну інформацію про археологічні та архітектурні
старожитності на Поділлі, в тому числі і околиць Меджибожа
(Гульдман, 1901; Сецинский, 1901; Сіцінський, 1928). Вперше Є.
Сіцінський зробив детальний опис археологічних знахідок при
складанні «Археологической карты Подольской губернии», яка
була опублікована в «Трудах ХІ Археологического съезда в Кие
ве» (1901 р. )

Із середини ХХ ст. розпочинаються польові, переважно мето

Рис. 1, 2. Розміщення початкових
розкопів на території
Меджибізької фортеці,
1970ті рр.
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дом археологічних розвідок, дослідження регіону. Завдяки зу
силлям В. Пясецького, М. Ягодзінського, В. Якубовського, О. По
горільця та С. Демидка в районі Меджибожа виявлено більше
двох десятків різночасових поселень і місцезнаходжень (Пясе
цький, 2001, Пясецький, 2007, Пясецький, 2013; Ягодзінський,
1971, Ягодзінський, 1972, Ягодзінський, 1973; Якубовський, 1975,
Якубовський, 1982). Саме М. Ягодзінський в 70х роках провів
перші археологічні дослідження на території фортеці (рис. 1, 2).
Особлива заслуга в тому належить В. Пясецькому: саме він ви
явив перші ранньопалеолітичні кам’яні артефакти. До давнього
часу, крім нижньопалеолітичного місцезнаходження, належать
вироби верхньопалеолітичного вигляду (сколи, нуклеуси та
знаряддя), виявлені на східній ділянці подвір’я фортеці у
верхній частині суглинків (Ласкарев, 1914; Бондарчук, 1934; Пя
сецкий, 1996; Пясецкий, 2001; Рековец, 2001; Rekovets et al., 2007;
Пясецький, 2007, Пясецький, 2013; Толкачов 2005; Моця, Толка
чов, 2006).

Активні дослідження Меджибізького регіону розпочались з
середини 80х років ХХ ст. та продовжуються і у цей час (По
горілець, Стопенчук, 2001; Стопенчук та інші, 2002; Погорілець,
Стопенчук, 2002; Стопенчук та інші, 2003, Погорілець, 2003; По
горелец, 2004; Демидко та ін., 2005; Пінчак, Погорілець, 2006;
Погорілець, Стопенчук, 2007; Овчінніков, Погорілець, 2011; По
горілець, Трембіцький, 2011; Погорілець, Панікарський, 2012;
Степанчук, 2009; Степанчук та ін., 2012; Пясецкий, 2001; Рековец,
2001; Матвіїшина та ін., 2010; Матвіїшина та ін., 2013; Бондарь,
2013; Степанчук та ін., 2013).

В середині 80х років ХХ ст. експедицією НДІ «Укрпроектре
ставрація» (Київ), а згодом експедицією Інституту археології
НАН України під керівництвом Олександра Авягана розпочи
нається планомірне вивчення архітектурних споруд та куль
турного шару Меджибізької фортеці. Проте ці дослідження в
свій час не знайшли відповідного висвітлення в науковій літе
ратурі і довгий час були недоступні широкому загалу науковців
(Никитенко, 1985; Авагян, 1986; Авагян та ін., 1987; Авагян, Тол
качев, 1988).

Керівником археологічних експедицій Меджибізької фор
теці у 19891993, 19992015 роках став науковий співробітник
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відділу археології Київського обласного центру охорони і нау
кових досліджень пам’яток культурної спадщини Юрій Толка
чов. Об’єктом його досліджень слугувало замкове подвір’я та
його окремі оборонні споруди. Особливу увагу він зосередив на
з’ясуванні часу заснування фортеці, особливостях планування
фортифікаційних споруд, етнокультурної належності та спе
цифіки матеріальної культури населення Меджибізького
укріплення. Ю. Толкачов є автором багатьох публікацій та мо
нографії «Меджибізька фортеця», котра вийшла друком лише
невеликим накладом (Толкачев, 1989; Толкачов, 1999; Толкачов
та інші, 2000а; Толкачов та інші, 2000б; Пінчак та інші, 2000; Ру
дич, Толкачов, 2001; Моця, 2002; Рудич, Толкачов, 2003; Толка
чов, 2005; Моця, Толкачов, 2006; Толкачов, 2010; Толкачов, Кра
марова, 2011; Візнюк, 2011).

Проте найбільший інтерес дослідників та краєзнавців стано
вить Меджибізька фортеця, на прикладі котрої можна
прослідити усі етапи оборонного зодчества в Україні, а фор
тифікації, змуровані в камені, надають можливість вивчати
європейські традиції будівництва замків та фортець протягом
XIV – XVI ст., до появи регулярних укріплень тенального типу.
На прикладі Меджибізької фортеці можна прослідкувати і при
стосування оборонних споруд під житлові потреби та влашту
вання палаців – невід’ємних атрибутів більш пізнього періоду.
Тут, у фортеці, прослідковується генезис розвитку оборонної
справи, вона є і підручником, і наочним приладдям, і музеєм під
відкритим небом.

На час першої літописної згадки – 1146 р., Меджибіж (Ме
жибоже) був «городом» на південних кордонах Київського
князівства, куди Великий князь київський, надаючи уділ, над
силав своїх васалів. Так було в 1146 р., коли київський князь Ізя
слав Мстиславич передав у власність Святославу Всеволодовичу
п’ять міст, серед яких і «Межибоже», і в 1148 р., коли Ізяслав пе
редав Побожжя Ростиславу Юрійовичу – старшому сину Юрія
Довгорукого.

Наступні літописні згадки ми знаходимо під 1228 р., вони
пов’язані з історичними подіями, коли князі болохівські воюва
ли з Данилом Галицьким. Тут наводиться інформація про те,
що в 1255 р. «…після кременецької ж війни [хана] Куремси Да
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нило здійняв війну проти тата р. Порадившись з братом [Ва
сильком] і з сином [Левом], послав він [воєводу] Діонісія Павло
вича [і] взяв город Межибоже. А потім Данило – таки люди і Ва
силькові пустошили Болохів, а Львові – Побожжя і людей та
тарських». (Літопис, 1990)

Наявні на території фортеці архітектурні та археологічні
пам’ятки підтверджують свідчення літопису. Зафіксовані ар
хеологами рештки земляних валів та ровів – цих невід’ємних ат
рибутів стародавніх укріплень, археологічний матеріал ХІІХІІІ
сторіч, виявлений дослідниками на території фортеці поряд із
розкопаними спаленими дерев’яними городнями, поховання
XIII сторіччя захисників цих укріплень переконливо промовля
ють за існування цитаделі в цей період. (Пінчак, 2000)

За припущенням дослідниці Євгенії Лопушинської: «Форте
ця була цитаделлю, обведеною земляними валами. Її добре збе
режене ядро часів УкраїниРусі, що його дослідники виявили на
глибині 11 метрів, займало площу на схилі високого пагорба,
увінчаного церквою. Мис фортеці, повернутий у бік, де злива
лися дві річки, займала вежа з брамою, від якої фортечні мури
розходилися промінням на північ і захід. Західне прясло дав
нього укріплення нині міститься під землею1. Воно поділяє те
перішнє подвір’я фортеці навпіл. За давніх часів перед ним бу
ло викопано глибокий рів. На кутах фортечних мурів стояли
круглі в плані вежі, одна з них (південна) збереглася дотепер у
перебудованому вигляді. Північна вежа ще чекає своїх
дослідників, зокрема архітектурноархеологічних досліджень.

Барбакан, що виступав перед надбрамною вежею, захищав
підступи до брами. Він мав свою браму і був прямокутний у
плані, розміром 10х8 метрів, накритий напівциркульним
склепінням заввишки 10 метрів. Ймовірно, над склепінням
розташовувався бойовий майданчик, оточений зубчатим пара

1 Перші розвідки ядра доби УкраїниРусі виконав колишній директор ство
реного у фортеці музею М. Ягодзинський. Археологічні розкопи продовжив на
уковий працівник інституту «Укрпроектреставрація» Ю. Толкачов. Архітек
турні дослідження виконали під керуванням Є. Лопушинської архітектори цьо
го ж інституту В. Шелягов, С. Козленко, С. Кривуця, В. Лященко (Лопушинська,
1996).
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петом. В’їздна брама барбакану мала герсу – пристрій для
піднімання й опускання ворітниць, про що свідчать щілини
завширшки 28 см у муруванні одвірків та проріз в арці, що
увінчувала ворота. У разі, якби ворог прорвався через першу
перешкоду – герсу, внутрішній простір барбакану боронили б з
навколишніх дерев’яних галерей.

Таку структуру мали пам’ятки оборонного будівництва
УкраїниРусі – Золоті ворота в Києві та Володимирі. Але там во
ни були прорізані в земляних валах, а в Меджибожі прясла
фортечних стін муровані. Проте в київських і володимирських
воротах за першою перешкодою, як і в Меджибожі, був простір,
захищений з бічних дерев’яних галерей. На відміну від Меджи
божа герса там зупиняла ворога з боку міста. Проте у всіх цих
прикладах загальна система оборони брами була дуже
подібною.

Нині можемо порівнювати техніку оборони трьох брам
однієї доби УкраїниРусі, споруджених у різних місцевостях
давньої держави .

В XІV ст., коли в 1362 році Великий князь литовський Оль
герд передав Поділля у власність своїм небожам – братам
Коріатовичам, які, за свідченням істориків, відбудували
укріплення в краї, Меджибіж став одним із замків Подільського
князівства. В грамоті він згадується під 1366 р. та виступає в
історичних документах як центр Меджибізької волості, а за
свідченнями хроніста XVI ст. Алессандро Гваньїні «Казимир
(Великий, польський король) побудував дерев’яні (? – О. П.)
фортеці у Кам’янці, Бакоті, Брацлаві, Меджибожі, Володими
реві, тримав їх з миром» (Білецька, 2009) Євгенія Лопушинська
в своїх дослідженнях відмічає: «Первісне ядро увійшло в ан
самбль як дитинець, де, крім оборонних споруд, були житлові
та господарські будівлі, скоріш за все, дерев’яні. У XIV сторіччі
на пагорбі перед дитинцем звели церкву в архітектурних фор
мах, що тяжіли до романського стилю.

Фортечні мури в той час мали товщину 1, 8 метра, були
прорізані стрільницями, що відрізнялися від давніших. Вони
мали зсередини і ззовні прямокутну форму і розмір (зсередини
фортеці) 33 х 28 см. Їх перекривали кам’яні плити. Розширення
каналу зсередини фортеці становило 1012 см.
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Стрільниці XIV сторіччя мали обабіч прямокутну форму і
розмір відповідно 65х77 та 50х60 см. Щоки їх трохи звужувалися
до середини стіни, а потім розширювались, були змуровані з
великих кам’яних плит завтовшки 2227 см, такими самими
плитами стрільниці перекривались. Із зовнішнього боку
підстрільнична частина їх була скошена. Стрільниць такої си
стеми збереглося дуже мало, тож кожна з них має неабияке зна
чення. Вони залишилися, бо прикриті були пізнішими прибу
довами. Уже в другій половині XV сторіччя структура стрільни
ць змінюється: вони мають ззовні, а часто і зсередини аркове пе
рекриття.

Такими стрільницями в Меджибізькій твердині прорізано
зовнішні мури кам’яниць XV сторіччя в дитинці. Одну трипо
верхову кам’яницю прибудовано із зовнішнього боку східного
прясла фортечного муру дитинця, друга, так само триповерхо
ва, врізається в південне прясло. Першу з них радше можна на
звати великою вежею (всі три поверхи її пристосовані тільки
для оборони, для житла вони не придатні), а друга кам’яниця,
навпаки, правила за житло. Третій поверх її був прорізаний ши
рокими вікнами з напільного і дворового боків, два долішні по
верхи мали вікна з надвірного боку, а ззовні – стрільниці. По
верхи як першої, так і другої кам’яниць були перекриті
кам’яними склепіннями та складчастим дахом. Широкі вікна,
двері завершувалися лучковими кам’яними арками. У покоях
були коминки, з них зберігся замурованим лише один тогочас
ний коминок.

Литовські князі володіли фортецею недовго. У другій поло
вині XV сторіччя Поділля захопила Польща. На перехрещенні
двох шляхів – Чорного і Кучманського, якими в ХІVХVІІ
сторіччях раз у раз сновигали татарські орди, Меджибізька
фортеця стала форпостом захисту навколишніх подільських зе
мель. Вона часто зазнавала руйнувань. А коли її відбудовували,
то з використанням нововведень в оборонній архітектурі.

На зламі ХVХVІ сторіч знову укріплюють північну, повер
нуту до шляху, сторону. Будують дві потужні вежі – п’ятикутну
(Лицарську) та північносхідну круглу (Офіцерську). Мури їх
майже чотириметрової товщини, артилерійські стрільниці на
всіх ярусах мають з внутрішнього боку передстрільничні ніші з
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отворами для виведення диму від гарматних пострілів. Великі
габарити веж змусили зводити посередині їх стовпи для опори
перекриттів. Далеко винесена за грань мурів Лицарська вежа
мала призначення ще й спостережного пункту. З її високого
оглядового майданчика було видно довколишні терени, варта
на ній перша сповіщала про небезпеку. Позірну альтанку на
Лицарській вежі бачимо на гравюрі початку XIX сторіччя, де
фортецю зображено ще до пізнішої перебудови (рис. 3).

Наприкінці XVІ сторіччя церкву переробили на костел,
відтак вона набула готичних форм. Видовжені вікна заверши
лися стрілчастими арками, склепіння з нервюрами вимурували
зі спеціально виготовленої фігурної та жолобкової цегли
розміром 16х17 см. Крипта під кам’яною підлогою костелу є за
лишком первісної церкви.

Володарі фортеці від 1540 року місцеві магнати Сенявські
капітально реконструювали її. Аскетичні, підпорядковані
здебільшого оборонним цілям споруди перебудували на палац
та оздобили його зовні і всередині. Вікна й двері було облямо

Рис. 3. Замок в Меджибожі, з гравюри ХІХ ст.
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вані білокамінними профільованими лиштвами, фасади
увінчано ренесансовою аркатурою й фігурними аттиками. На
розі фортеці, де була в’їздна брама, прибудовано потужний,
п’ятипелюстковий у плані бастіон. Барбакан нарощено великою
прямокутною зі скошеними кутами вежею, що височіє над
бастіоном. Панівною висотною спорудою фортеці стала над
брамна кругла в плані вежа з надбудованими двома ярусами –
четвертим і п’ятим. До них можна було потрапити сходами від
тераси бастіону.

На сході замку, над кам’яницею, що була оборонною вежею,
споруджено ще один поверх, пристосований, як і головний
корпус, під житло. Світло лилося до його покоїв крізь широкі
вікна, двері облямовані профільованими лиштвами, у кожному
покої, як і в головному корпусі, змуровані коминки.

Дослідники виявили дуже цікаву структуру тогочасних ко
минків, пізніше перероблених, замурованих або розтесаних.
Спершу їх робили з жолобкової цегли розміром 27х13х6 см і
складалися вони з двох аркових ніш. Поряд з нішею, де спалю
вали дрова, була друга – вузька й висока, як і перша, з димарем
зверху. У ній сушили дрова. Одну нішу від другої відокремлю
вала перегородка завширшки в одну цеглину, що сприяло
нагріванню сушильної ніші.

Двері головного корпусу палацу облямовані білокам’яними
профільними блоками, розміщували їх у ширших і вищих
дверних арках попереднього періоду. Всі аркові тогочасні еле
менти, як і коминки, було вимурувані з жолобкової цегли.

Доти цеглу застосовували лише в церкві, коли зводили
склепіння. Подрібнену цеглу домішували до вапняного розчину
в XVI сторіччі для мурування стін і в тонкому шарі тиньку. Зав
дяки цьому та ще цегляним аркам колористика замку набула
рожевого відтінку. Мальовничого вигляду будівлям надавали
також великі наріжні брили вапняку.

Для вояків – оборонців замку – за тереном дитинця, уздовж
північного й східного фортечних мурів на початку XVI сторіччя
було зведено дві кордегардії.

Найбільшою тогочасною зміною в структурі фортеці стало
перенесення в’їздної брами з південносхідного рогу до
західного прясла фортечного муру. Її розміщено на відстані 4,5
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метра від п’ятикутної Лицарської вежі. Ця зміна зумовлена по
будовою п’ятипелюсткового бастіону, що закрив доступ до дав
ньої брами. Бастіон мав три яруси зі склепінчастими перекрит
тями. З кожного ярусу були підступи до багатоканальних
стрільниць, пристосованих до використання вогнепальної зброї.

Саме тоді поруч із бастіоном, у південній куртині з’явилася
високо піднята над землею брама, призначена для приймання
вантажів, які річками доправлялися сюди на човнах. Підіймали
вантажі спеціальним блоковим пристроєм (не зберігся). Як і роги
будівель, ця брама була вимурувана з великих тесаних брил. Ма
ла вона аркове завершення з жолобкової цегли. Згодом браму за
мурували, на місці її з’явилося вікно зі стрілчастим завершенням.

Фортеця раз у раз перебувала в центрі воєнних подій. У Виз
вольну війну українського народу 16481654 років її здобували
повстанські полки Максима Кривоноса та Данила Нечая.

Середньовічній оборонній споруді було дедалі важче проти
стояти вогнепальній зброї, тож у середині XVII сторіччя
вирішили всі долішні яруси твердині забутити землею й надати
їм ролі потужного бастіону. Тоді й забутили землею перші яру
си Лицарської й Офіцерської веж, східного й основного корпусів
палацу, засипали барбакан і долішні яруси надбрамної вежі.

У середині XVII сторіччя розібрали західний оборонний мур
дитинця. Подвір’я фортеці стало просторим, усі будівлі довкола
нього утворили один ансамбль. Оскільки фортеця стоїть на па
горбі, то в горішній частині його рівень денної поверхні
подвір’я підвищився на 3 метри, а в долішній – на 11 метрів.
Відповідно брама біля п’ятикутної вежі піднялася на новий
рівень, перед нею постав міст через рів, викопаний ще в XV
сторіччі.

На новому рівні подвір’я пізніше знову будують кордегардії
(на місці давніх), стайні та корпус для коменданта фортеці
(нині – адміністративний корпус). Зведені в XVII сторіччі стайні
(згодом їх назвали Каретним корпусом) мають цікаву структуру:
вони перекриті зімкненими склепіннями, що спираються на
стіни й стовпи в центрі видовженого приміщення (реставрова
но в 1978 р.).

Наприкінці XVII сторіччя ззовні фортеці зводять могутні
камінні контрфорси, що сягають третього поверху палацу. До
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цього спричинилися тріщини від розпору склепінь та тиску за
бутування на стіни; дали тріщини і кам’яні склепіння палацу,
тому в XVIIXVIII сторіччях їх скрізь замінили цегляними.

Для захисту фортечних мурів і палацу від гарматних ядер
ззовні під ними створюють т. зв. талуси – земляні насипи зав
вишки 45 метрів.

У 1730 році фортеця стає власністю А. Чарторийського.
Капітальна відбудова комплексу торкнулася всіх його споруд. У
палаці, як виявили дослідники, було перекладено аттик XVI
сторіччя, змінено габарити вікон і дверей, перебудовано ко
минки – частину їх замінили на печі, облицьовані витонченою
орнаментальною керамікою , яка на жаль, нині трапляється ли
ше фрагментарно: її обідрали, можливо, уже в наш час. Перебу
дували церкву. Чільний фасад її набув барокових форм, готич
на сигнатурка перетворилася на барокову, увінчану хрестом.

Для розміщення численної челяді й залоги на місці похова
них під шаром землі корпусів постали нові будівлі; одна з них,
східна, частково займає площу колишнього дитинця. Будували
тоді цеглою розміром 3032х1617х6, 5х7 см, яку легко вирізнити
серед мурувань інших часів.

В 1848 році замок передано військовому відомству. На підт
римання ансамблю тоді було витрачено великі кошти. Всі спо
руди перебудовано в поширеному тоді романтичному стилі, а
архітектурне оздоблення їх дістало псевдоготичні форми.
Віконні й дверні отвори розтесали, камінні ренесансові облиц
ювання замінили тинькованими профілями, що облямували
стрілчасті завершення вікон і дверей. Корпуси, вежі й фортечні
мури увінчали декоративними зубчастими парапетами. Пів
нічносхідну круглу вежу надбудували у формах восьмигран
ного зі стрілчастими дверними й віконними отворами, об’єму,
пристосованого для офіцерського зібрання (саме тоді вежу на
звали Офіцерською). У залі поставили коминки, а ззовні, над
долішніми ярусами XV сторіччя, засипаними землею, створили
терасу й обрамували її чавунною огорожею. Так само обгороди
ли терасу над південносхідним бастіоном, куди виходили двері
з великої бенкетної зали, перетвореної на масивну вежу над ко
лишнім барбаканом. Стіни всіх будівель і фортечні мури по
крили вапняним тиньком білої барви, Увесь комплекс позбувся
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вигляду оборонної твердині й
перетворився на білосніжний
романтичний палац.

За радянських часів будівлі
замку поволі руйнувалися, пе
режили знегоди другої світової
війни. З 1967 року фахівці
інституту «Укрпроектрестав
рація» (м. Київ) почали
досліджувати фортечні па
м’ятки, щоб виготовити про
ектну документацію на ре
ставрацію їх. У наступні деся
тиріччя було вжито протиа
варійних заходів на небезпеч
них ділянках, зміцнені фор
течні мури. Досліджено й
частково реставровано церкву,
п’ятигранну вежу, східний, ка
ретний, адміністративний ко
рпуси» (Лопушинська, 1996).

ІКОНОГРАФІЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Перші іконографічні дані із зображенням оборонних споруд
Меджибожа ми знаходимо на карті Боплана 1650 р., де можна
розрізнити зовнішні укріплення містечка (рис. 4).

Проте детальний план містечка та замку ми можемо побачи
ти на карті, яка була зроблена приблизно в 1677 році. І хоча на
даному плані зовсім незвично виглядає фортеця – квадратової
форми з шістьма круглими вежами, проте сама структура
укріплень містечка зображена реально. Окрім замку, тут нане
сені міські стіни, головні архітектурні домінанти – католицький
та православні храми, магістрат, млини, а також троє воріт, одні
з яких виходили на дорогу до Бару та на Україну, інші на
Кам’янець, а треті, північні, на довгий міст «в половину чверті
льє через ріку (Божок, – О. П.) і болота» (Матвіїшин, 2003)

Рис. 4.
Оборонні споруди Меджибожа
на карті Боплана
1650 р.
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(рис. 5). Така структура містечка збереглась і надалі, вона добре
прослідковується в інвентарі 1717 року. В цьому ж документі ми
знаходимо і опис замку: «…розташований на самому закінченні
мису між Бугом і Божком, обнесений навколо муром з трьома
баштами мурованими і з двома шанцями малими, з землі наси
паними, для гармат. В нім дві хвіртки і брама одна. По одній
стороні по праву руку є стайня мурована накрита, двері до неї
подвійні на бігунках, в ній ясла вздовж і жолоби на підлозі... На
верху того муру до тієї стайні пристосовані галереї дерев’яні для
оборони. Біля брами поруч розташована дерев’яна кордегардія.
Праворуч вздовж другої стіни немає жодного будинку, лише на
верху муру паркани, накриті широким дахом, котрі кріпляться
на стовпах, що стоять всередині замку, під якими можна
зберігати різні предмети... При третій стіні замку до муру при
будований великий дерев’яний шпіклер (місце для гармат, ар
сенал). На цьому мурі теж знаходиться паркан під дахом. Далі
на третьому розі потужна башта, нова, в мурах збудована, але
ще не накрита. Від неї при четвертому боці при мурі кухня ве
лика з пекарнею. Посеред замку мурований костьол під ґонтом,
а по різних місцях за костьолом кілька будинків жовнірських.
Недалеко від того костьолу по правому боці є льох, змурований
в землі, над яким знаходиться дерев’яний будинок , в якому дві

Рис. 5.
Перший відомий план
Меджибожа та його
укріплень, 1677 р.
Зберігається у
Дипломатичному архіві
Міністерства
закордонних справ
Франції
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кімнати, одна комора і сіни. В середині круглої вежі є криниця
мурована, а в зовнішніх підвалах внизу є ще одна криниця, де
рев’яна. Біля того замку пригородок є, обнесений з трьох сторін
дубовими палями, всередині якого при одній із сторін є шопи
для обори і стада під час небезпеки (Крикун, 2009).

Перші зображення фортеці ми можемо побачити на гравю
рах, які були надруковані в газеті «Przyjaciel Ludu» в 1843 р. Це
три гравюри з виглядом фортеці з півдня (греблі), північно
східного боку та сходу. Вони надають можливість реконструю
вати фортецю на той час і ідентифікувати основні складові
комплексу – «Лицарську» вежу з кам’яним мостом, «Офіцерсь
ку» вежу з круглою нижньою частиною та багатогранною верх
ньою з «псевдоготичними» вікнами, «Східний бастіон», «Пів
нічний флігель», замкову церкву (костел) (рис. 6–8). Ці гравюри

Рис. 6–8.
Перші відомі
зображення
Меджибізької
фортеці. Газета
«Przyjaciel Ludu»,
1843 р.
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доповнюються графікою 1860 року, на якій зображено південну
частину фортеці зі «Східним бастіоном» та «Палацом Сенявсь
ких». Тут розбірливо проглядаються зубці та дві вази, що при
крашали палац, псевдоготичні вікна та система водовідведення
палацу, контрфорси і «Литовська» вежа, а також накриття
«Східного бастіону» (рис. 9).

Відомою є гравюра, котра зроблена з акварелі Наполеона
Орди. Вона зображує фортецю з південносхідного боку та
фіксує панораму містечка, включно з церквою Успіння Богоро
диці, комплекс Святотроїцького костелу та млини на греблі че
рез р. Бог (рис. 10). Цей сюжет доповнює гравюра Хлопіцького
(рис. 11).

Інші малюнки та фото початку ХХ ст. дублюють вигляд
південносхідного боку фортеці (рис. 12, 13). Потрібно виокре

Рис. 9. Замок в Меджибожі на Поділлі, малюнок Г. Чарновського з
видання Księga świata, 1860 р.
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мити кілька поштівок початку ХХ ст., на яких зображено будівлі
фортеці (палац, кордегардії) (рис. 14–17).

Повноцінну інформацію надають плани фортеці, виконанні в
першій половині – середині ХІХ ст., коли проводилась рекон
струкція будівель фортеці. За даними кресленнями можна
відновити втрачені частини будівель та встановити загальну па
нораму всередині фортеці (Лопушинська) (рис. 18, 19).

Проте детальне фіксування фортеці та її будівель розпочалось
в 1954 р., коли колективом співробітників львівського філіалу
«Гипрограда» були проведені роботи з обміру всього комплексу
замка, геозйомка території фортеці, а також обстеження всіх
окремих об’єктів пам’ятника. За результатами цієї роботи в 1957
р. був розроблений комплект документації «По проекту рестав
рации замкакрепости в г. Меджибоже Хмельницкой области в
стадии проектного задания», в 3му томі якого був і «Фотоаль
бом». Заходи з відновлення і реставрації пам’ятки містили такі
висновки: «Прежде всего нужно отметить, что многочисленные

Рис. 10.
Меджибізька
фортеця на гравюрі з
акварелі Наполеона
Орди

Рис. 11.
Меджибізька
фортеця на гравюрі
Хлопіцького
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Рис. 12. ↑
Меджибізька
фортеця, краєвид з
східної сторони.
Гравюра XIX ст.

Рис. 13. →
Меджибізька
фортеця: бастіон,
палац, східний флігель.
Фото поч. ХХ ст.

Рис. 14.
Палац в Меджибізькій
фортеці.
Листівка поч. XX ст.
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арендаторы нанесли значи
тельный ущерб целостности
замка и продолжают в настоя
щее время крайне небрежно
относиться к его сохранности.
Поэтому нужно обратить осо
бое внимание Меджибожскому
Райисполкому на недопусти
мое, безнаказанное пренебре
жение правилами эксплуатации
памятников архитектуры со
стороны некоторых арендато
ров... Для производства рестав
рационновосстановительных
работ проектным заданием
предусматривается ряд меро
приятий, обеспечивающих со
хранность памятника в целом,
восстановление его в том виде, в
котором он находился в конце
ХІХ ст., а также обеспечение
возможности его дальнейшего
использования (Проектное за
дание, 1957).

Наступна серія фото та крес
лень була зроблена Г. Логвином
в 1959 р. (рис. 20), а в 1967–1970
рр. колектив «Українського спе
ціалізованого науковорестав
раційного виробничого управ
ління» (м. Київ) під керівниц
твом Є. Лопушинської розпоча
ли науково–дослідні та рестав
раційні роботи у фортеці. Спе
ціалістами «Українського спеці
алізованого науковореставра
ційного проектного інституту
«Укрпроектреставрація» був ро
зроблений проект, який скла

Рис. 15.
Палац в Меджибізькій
фортеці.
Листівка поч. XX ст.
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дався з 39 томів документації. І
на сьогоднішній час цей ком
плекс документації є основою
подальших досліджень фортеці.
В бібліотеці заповідника збе
рігається частина цього проекту.
Подальша доля інших ком
плектів наразі не встановлена.

Результати попереднього те
хнічного обстеження пам’ятки
архітектури ХVІ ст. – фортеці в
смт Меджибожі Хмельницької
області містили такі висновки:
«В результате технического ис
следования установлено, что
степень сохранности сооруже
ний крепости различна. Все со
оружения крепости выполнены
из камняизвестняка с докладка
ми и вставками из красного кир
пича на известковом растворе.

Отреставрированы и нахо
дятся в удовлетворительном со
стоянии Западная стена, здание,
пристроенное торцом к запад
ной стене, Северный и Восточ
ный корпуса, Пятигранная и
Офицерская башни, Каретный
корпус и Церковь».

Стан палацу у згаданому
документі відображено так:
«Кладка стен Дворца выполнена
из камня и кирпича. На стенах
снаружи и внутри здания видны
остатки штукатурки. Здание на
ходится в аварийном состоянии.
Стены сильно повреждены,
имеются глубокие, до 30 см,

Рис. 16. 12й Охтирський
гусарський полк у Меджибізькій
фортеці. На задньому плані 
Лицарська вежа і кордегардія.
Фото 1913 р.

Рис. 17. Військовослужбовці 34
го (1го Українського) корпусу
П. Скоропадського. На задньому
плані  східний флігель та мур
Меджибізької фортеці.
Фото 1917 р.
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трещины и вывалы. Стены и перемычки во мно гих местах грозят
обрушением. В настоящее время обследовать здание не представ
ляется возможным…»

В 2004 р. в зв’язку з утворенням Державного історикокуль
турного заповідника «Межибіж», був розроблений «Генеральний
план розвитку заповідника», Головним архітектором проекту став
Остап Василина – науковий співробітник «Українського
регіонального науковореставраційного інституту «Укрзахідпро
ектреставрація». Протягом чотирьох років було виготовлено нау
ковопроектну документацію на ряд об’єктів заповідника та про
ведена частково реставрація будівель фортеці. На сьогоднішній
день дирекція заповідника продовжує археологічні, архітектурні,
геологічні дослідження території фортеці та розробляє заходи з
реставрації та музеєфікації обєктів фортеці.

Рис. 18. Фрагмент одного з планів реконструкції Меджибізької
фортеці (не реалізований). Поч. ХІХ ст.
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Рис. 19. Фрагмент одного з планів реконструкції Меджибізької
фортеці (не реалізований). Поч. ХІХ ст.

З 2015 р. реалізується проект «Реставрація палацу XVI ст.
(пам’ятка архітектури національного значення охоронний
№764/1) з пристосуванням під музей в смт Меджибіж
Летичівського району Хмельницької області».
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«ЗАМКОВА КОРОНА»
РЕНЕСАНСНОГО ПАЛАЦУ В
МЕДЖИБОЖІ

Інна Акмен,
Анастасія Гладких,
Микита Косован,
Тетяна Куценко

Сім‘я Сенявських володіла Меджибізьким замком протягом
двох століть, зміцнюючи, модернізуючи, облаштовуючи замок,
його оточення та внутрішнє оздоблення. Процвітанню міста
сприяло дароване королем Сиґізмундом III Вазою (1566–1632) в
1593 році Магдебурзьке право при Адамі Ієронімі Сенявському
(1576–1619), державному діячі Речі Посполитої. Магдебурзьке
право забезпечило розвиток у місті ремісничого виробництва,
комерційного процвітання та становлення «шляхетської демо
кратії» [1, с. 41–42], яка є найхарактернішою рисою культури
польського Відродження. Особисте ставлення до свого майна й
повсякдення полягає у корінні менталітету шляхтича, а його дії
стають значущими у соціальному контексті. З цієї припини
формується театралізація навколишнього оточення, жага яс
кравої дії. Центрами міста стають ринкові площі, навколо яких
будує свої кам’яниці заможна шляхта. Старі замки перебудову
ються на житлові із залишковими фортифікаційними
функціями. Шляхетські палаци стають відомими громадськими
центрами. Декілька поколінь родини Сенявських, зблизившись
із проповідниками ідей Реформації, запрошували їх у гості до
своїх маєтків. Так, польський письменник, поетмораліст,



32 Палац Сенявських – Чарторийських

релігійний полеміст епохи Відродження Миколай Рей
(1505–1569), був другом Миколая Сенявського (рис. 1), а на спо
мин його сина Ієроніма Сенявського присвятив йому твір
«Зброя певна кожного рицаря християнського» у збірці «Żywot
człowieka poczciwego», надрукованої в Кракові в 1567 р.

Шляхта добре розуміє значення гуманістичної освіти, яка зо
середилась навколо Краківського університету. Польська шлях
та, а потім й міське купецтво, набуває освіту в Німеччині та
Італії, стаючи свідками тамтешніх перетворень, всотуючи нові
світоглядні теорії, забираючи із собою додому нові книги й по
гляди. Так, найосвіченіша людина свого часу – Ян Замойський
(1542–1605) мав близькі стосунки з Ієронімом Сенявським
(1516–1579) та Прокопом Сенявським (пом. 1596) – синами Ми
колая Сенявського (1489–1569). Вивчившись в Парижі, у
кальвіністській школі в Страсбурзі, в Падуанському універси
теті, Ян Замойський мав великий вплив на короля Сиґізмунда III
Вазу. У 1594 р. Замойський засновує власну Академію в Замості,
яка на зразок Стразбурзької мала три факультети – вільних ми
стецтв (артистичних або філософських), правничих і медичних,
власну типографію та бібліотеку, що та той час було дуже про

Рис. 1.
Надгробок Миколая
Сенявського (зверху)
та його сина Ієроніма
у сімейній каплиці в
Бережанах. Фото
Narodowe Archiwum
Cyfrowe, матеріал з
Wikimedia Commons
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гресивно. Для будівництва своїх резиденцій він у 1578 р. запро
сив італійського архітектора Бернардо Морандо (1540–1600),
який реалізовував задуми Замойського з повним розплануван
ням міста Замостя та його фортифікацій на нових ренесансних
засадах: це стало першим в історії Польщі випадком комплекс
ного проектування і будівництва цілого міста (рис. 2).

Згідно сімейної традиції Сенявских, захоплений гуманістич
ними ідеями реформації та перетвореннями на землях Корони
Польської, Ієронім Сенявський відправляє свого сина Адама
Ієроніма Сенявського (1576–1619) на навчання до Віттенберга та
Лейпцига.

Першою згадкою щодо розбудови селищ навколо Междибо
жа [2, с. 128] є свідчення про дії державного діяча Корони
Польської, Миколая Сенявського, який за свої військові досяг
нення отримав у 1561 р. велику королівську булаву й до самої
смерті ретельно обороняв східні кордони. У цей час ним поча
лася розбудова замкового палацу в ренесансному стилі. Власник
капітально реконструює замок й будує палац, влаштовує в ньо
му свою резиденцію на тодішніх околицях. В 1566 р. він захищає
замок від татар, потім перебудовує його заново та активно зай
мається заселенням просторів, спорожнілих внаслідок ворожої
навали. Землі з часом переходять у власність його синів:
Ієроніма, Миколая та Рафаїла.

За час розбудови шляхетських земель, як свідчать історики,
відбувається імпорт «будівельної моди з Словаччини до

Рис. 2. План Замості,
складений у 1578 р.
Арх. Бернардо Морандо
(1540–1600)
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Поділля» [3]. Однак можна вважати, що будівельна мода на
оздоблення фасадів в стилі «польського ренесансу» є особ
ливістю політичного впливу Корони Польської, поширеної на
приєднані в 1413 р. міста Спішу у зв’язку із заставою за великий
грошовий кредит. Тільки у 1772 р. ці землі було повернено
Угорщині внаслідок поділу території Польщі. Під цю угоду по
трапили землі коло Спішу – Нова Вес Кошицького краю
(словацьк. – Okres Spišká Nová Ves). Тобто, на час будівництва па
лацу ТурзоФейгеля [4, с. 586], який є дуже подібним до палацу
Сенявських у Меджибожі, землі нібито Словаччини знаходи
лись під Короною Польською.

Корона королівства Польського (польск. – Korona Kròlestwa
Polskiego) – термін, що позначає соціальний устрій польської
держави з кінця середньовіччя і одночасно надає значущості
державним та демократичним перетворенням, що мали місце
на землях Польщі, на відміну від країн, що воювали в Європі.
При дворі державні органи і посади, які називались до цього
королівськими, стали називатися коронними. Забудова міст
часів Корони Польської була досить одноманітна. Мав місце так
званий «польський ренесанс», який став продовженням
італійського стилю. Центром міста мала бути ратуша й прямо
кутна площа з переметральною шляхетною забудовою (рис. 3).

Багато оздоблений підпірний мур на даху, що називався аттик
(з польск. – гребінка), став символом польского манієризму та
національним обличчям архітектури. Аттики закривали високі

Рис. 3. Jan Pawel Lelewel (1796–1847). Замость. Вид на Ринок зі
східної сторони, 18231826 рр. Арх. Бернардо Морандо (1540–1600)
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вальмові дахи, які були не
обхідні в умовах місцевого
клімату, але зовсім не мали
схожості із італійською кон
струкцією даху. Цей химер
ний мур різного профілю став
прообразом подібних споруд
Коронних земель та мав поміж
людьми назву «корона».

Вперше при перебудові
Ратуші в Познані в 1550 р. ар
хитектор Джованні Батиста
Квадро (пом. 1590 р.) прибу
дував до готичної споруди ат
тик з кутовими башточками
(рис. 4). Однак як оздоблення у
вигляді «корони» у польсько
му ренесансі, аттик вперше
з’явився на даху суконних
торговельних рядів на рин
ковій площі у Кракові – Су
кенніце (польск. – Sukiennice) за
авторством скульптора Джо
вано Марії Падовано
(1493–1574) в 1556–1560 рр.
(рис. 5) й у цей же час ним ви
конується оздоблення даху
Ратуші Яна Тарновського
(1488–1561) у Тарнові в 1558 р.
Обидві споруди мають подіб
ний аттик у вигляді сувоїв во
лют, які разом складають ко
рону (рис. 6). Ратуші в Сан
домірі й Хелмно також отри
мали багаті аттики (рис. 7).
Аттик Ратуші у Хелмно над
будований у 1567–1572 рр. у
високому вигляді, приховую
чи горище.

Рис. 4. Juliusz Freter.
Стара Ринкова площа та
Ратуша зі східу, 1845–1855 рр.
Арх. Джованні Батиста Квадро,
1550 р.

Рис. 5. Торговельні ряди на
Ринковій площі у Кракові
(Сукенніце), 1556–1560 рр.
Арх. Джовано Марія Падовано
(1493–1574)
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Аттики – досить складна
річ, тому що іноді ритм вікон
споруди не збігається з ритмом
муру, що прикриває горище.
Мотив аттика у вигляді «коро
ни» присутній в протестантсь
ких областях Корони Польсь
кої на старих фортечних вежах
і міських воротах. Особливо
виразно він проявлявся на си
нагогах, де створював декора
тивний елемент фасаду, не ви
конуючи практичної функції.
Взагалі аттики житлових бу
динків у місті захищали дахи
сусідніх будівель від руху вог
няної хвилі під час пожежі. За
класифікацією аттики мають
декілька функцій: корисну у
середньовіччі, декоративну у
ренесансі та бароко, конструк
тивну у добу Просвітництва,
функціональну в архітектурі
другої половини XVI ст., коли
дах експлуатується як примі
щення у замках, палацах,
церквах, ратушах, багатоквар
тирних будинках.

Замки другої половини
XVI ст. стають скоріше пала
цами й будуються серед таких
самих палаців міських влас
ників. Прикладом є палац в
Бетлановце, збудований у
1564–1568 рр., який має за ос
нову дім городянина, схожий
на зразки забудови ринкових
площ згаданих ренесансних

Рис. 6. Ратуша у Тарнові.
Арх. Джовано Марія Падовано,
1588 р.

Рис. 7. Ратуша у Сандомірі.
Арх. Джовано Марія Падовано
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польських містечок – Замостя, Тарнови тощо. Фасад палацу
прикрашений «короною» з кутовими башточками, які за оздоб
ленням не відрізняються від єдиного ряду декору у вигляді
«напівкруглих» аттиків. У порівнянні з оздобленням палацу із
замку Меджибіж, аттик на фасаді у Бетлановці укрупнює мас
штаб споруди, а кутові елементи дуже переконливо вписані у
візуальний ряд «корони».

Фасад меджибізького палацу має порушений ритм віконних
прорізів, що співвідноситься з плануванням мурів у середині
будівлі, а верхня «корона» у вигляді напівкруглого аттику не
збігається з ритмом прорізів. Декоративні вази, розташовані на
кутах споруди, виконані у вільному трактуванні, але відповідно
подібним чотирикутним підґрунтям. Можна припустити, що во
ни продовжують тему кутових готичних елементів, які ще во
лоділи світоглядом майстрів ренесансу. Готичні кутові пінаклі
середньовіччя закріплювали кути споруди, підносилися над кон
туром даху й надавали йому височини й вертикальності. У
верхній частині пінаклів було завершення – фіал (посудина).
Подібні пінаклі зустрічались на будівлях раннього періоду рене
сансу. Ці елементи не несли конструктивної функції та додатко
во не навантажували кути будівлі, щоб запобігти зсуву. Скоріш за
все, вони грали символічну й декоративну роль, заявляючи про
шляхетну значущість власника. У період ренесансу кутові еле
менти стали називатися «стражки», або «див’яки».

Кутові вази «замкової корони» – аттика меджибізького пала
цу – були обміряні студентами архітекторами в 2017 році [5]. За
результатами обмірів виконані креслення на стадії рекон
струкції двох наявних ваз і двох зруйнованих (рис. 8).

Встановлено, що всі чотири вази мають складне профілю
вання, свою форму і кожна є самостійним елементом. Дві вази,
що залишилися, виконані з цегли, розміром 60 × 150 × 265 мм на
цементному розчині й зверху оштукатурені – про це свідчать
збережені фрагменти штукатурних тяг. Швидше за все, під час
зведення профілі виконувалися із штукатурки за цегляними
обломами. Характер кладки аттика і ваз ідентичні. Вигляд клад
ки і цементного розчину показує, що аттик і вази багато разів
перекладалися з метою їх збереження.

Декоративні вази мають в основі квадрат розміром 650 × 650
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Рис. 8. Деталі аттика палацу Сенявських  Чарторийських
у Меджибожі. Графічна реконструкція кутових ваз,

арх. М. Р. Косован, 2017 р.
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мм (вази 2 і 3), 600 × 600 мм (ваза 1) й 700 × 700 мм (ваза 4). Загаль
на висота ваз варіюється від 2 650 мм (ваза 2 і 3) до 2 860 мм (ваза 1
і 4). Відмінності в розмірах ваз, розташованих на північносхідно
му фасаді (вази 1 і 4) і ваз на південнозахідному фасаді (вази 2 і
3), може свідчити або про різний час спорудження, або про більш
пізнє відновлення ваз із зміною їхнього декору. Вази 2 і 3 на
південнозахідному фасаді будівлі мають спільну висоту, с.ільний
розмір стовбуру вази – 200 мм, тільки стовбур вази 1 у перерізі має
коло, а ваза 3 – квадрат. Розширення стовбуру починається на
одній висоті – 1 470 мм (ваза 2) й 1 520 мм (ваза 3), також ідентич
на й спільна висота голови вази, що дорівнює 780 мм. Вази
північносхідного фасаду, номер 1 і 4, теж подібні за своїми
розмірами – їхня висота 2 810 мм (ваза 1) й 2 860 мм (ваза 4). У пе
ретині стовбуру лежить коло діаметром 250 мм, розширення
стовбуру починається на висоті 1 420 мм від основи, і висота голо
ви вази становить 1 440 мм (ваза 4) і 1 490 мм (ваза 1). Невеликі
розбіжності у розмірах – це похибки обмірів чи результат ремон
ту та минулого оновлення (рис. 10).

Кожна ваза має свої декоративні особливості й профілі. Так
на вазі 1 обрис обломів на стовбурі близький до класичного –
викружка із поличкою висотою 160 мм, розташована на висоті
530 мм від основи. Ваза 2 має декор на висоті 1 100 мм від основи
у вигляді прямого і зворотного четвертного валу із профільної
цегли. Ваза 3 – виступаючі ступінчасті полички на висоті 800 мм

Рис. 9. Фрагмент
фасаду з вазою 2 (нині
втраченою).
Фото 1950 р.
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Рис. 10. Деталі аттика палацу Сенявських  Чарторийських
у Меджибожі. Натурні обміри,

арх. А. А. Гладких, 2017 р.
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від основи. Ваза 4 має декор на висоті 480 мм від основи у
вигляді скошених поличок з тесаної цегли. Завершення декора
тивних ваз також різне, а саме: ваза 3  – кругла у перетині у
вигляді перевернутого усіченого конуса, ваза 2 має завершення,
в перерізі якого лежить чотирилисник, ваза 4 має в перерізі го
лови 6 ребер, і ваза 1 – 8 ребер. Дивлячись на загальний профіль
всіх ваз, можна говорити про те, що за зовнішнім виглядом вони
схожі на кубки, чаші, пінаклі за часів романтизму. Вони є окра
сою палацу й встановлені, ймовірно, під час пізнього періоду
будівництва.

Таким чином, можливо стверджувати, що характерною ри
сою архітектури ХVI ст. на теренах Корони королівства Польсь
кого є місцевий стереотип в дусі «польського ренесансу»,
своєрідності якому надає аттик у вигляді «корони» й кутові ва
зи. Манієризм у використанні декоративних елементів та їх зба
гачення набуває своєрідного сенсу: демонструючи особливий
стиль своїх палаців, польська шляхта мала змогу пишатися осо
бистими заслугами в розбудові держави й доказами вірності
Короні. Напівкруглий аттик та чудові вази меджибізького пала
цу, які у свій час здалеку приваблювали погляди мандрівників,
приховують ще дуже багато нерозвіданих таємниць.

Рис. 11. Студенти
Харківського
національного
університету
будівництва і
архітектури виконують
обміри аттика палацу
Сенявських 
Чарторийських в
Меджибожі. Фото
2017 р.



42 Палац Сенявських – Чарторийських

1. Камінський А. Історія Речі Посполитої як історія багатьох народів, 1505 –
1795. Громадяни, їхня держава, суспільство, культура / Анджей Сулима
Камінський. – Київ: Наш час, 2011. – 266 с.

2. Крикун М. Подільське воєводство у XV–XVIII століттях : статті і матеріали
/ Микола Крикун. – Львів., 2011. – 733 c.

3. Западенко І. В. 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.

4. Всеобщая история архитектуры : Архитектура Западной Европы XIV – XVI
веков : Эпоха Возрождения / Отв. ред. В. Ф. Маркузон; авт. кол. А. Г.
Габричевский, А. И. Каплун, П. Н. Максимов, Г. А. Саркисиан и др. – Москва :
Стройиздат, 1967. – Т. 5. – 660 с.

5. Архітектурноархеологічні креслення аттику палацу Сенявських
Чарторийських замкуфортеці Меджибіж / Автори М. Косован, А. Гладких; під
редакцією І. Акмен, Т. Куценко; науковий консультант І. Западенко. – Харків :
ХНУБА, 2017. – 5 арк.

ЛІТЕРАТУРА:



43Історикоархітектурні дослідження

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
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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.
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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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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 в Меджибожі 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 описаним у східноєвропейській науковій 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

ДО ІСТОРІЇ РЕНЕСАНСУ НА ПОДІЛЛІ.
СЛОВАЦЬКІ ВИТОКИ СТИЛЮ В
АРХІТЕКТУРІ ПАЛАЦУ СЕНЯВСЬКИХ
У МЕДЖИБІЗЬКІЙ ФОРТЕЦІ

Ігор Западенко
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цього стилю з Словаччини до України, автор статті долучає до ареалу
поширення стилю напівкругових аттиків й кілька об’єктів з України.

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, міський палац Ракочі в Пряшеві (рис. 2) та костел
св. Бартоломея в Ямніку (рис. 3) – Словаччина, стара ратуша в
Простейові (рис. 4) і міський будинок в Новим Месті 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, на палаці Сенявських.

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 до Сілезії, конкретно до Вроцлава.

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 угорським князем Дьйордем 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,
здобув Мукачеве, взяв значну контрибуцію у Пряшеві, 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 1,200.000 польському 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, який перебудовано з двох готичних міщанських
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 Хануш Мазурек 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 й Маріан Морельовський 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



69Історикоархітектурні дослідження

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 та Спишського краю, мають окрім напівкругових 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
дверних порталів тощо).
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ПАЛАЦ СЕНЯВСЬКИХ 
ЧАРТОРИЙСЬКИХ У МЕДЖИБІЗЬКІЙ
ФОРТЕЦІ: ХРОНОЛОГІЯ РЕСТАВРАЦІЇ
20152018 РР.

Ірина Леськів,
Валентин Щенсневич

В південносхідній частині Меджибізької фортеці роз
ташований палацовий комплекс, який складається з палацу,
східного корпусу, бастіону, що примикає до барбакану, круглої
п’ятиярусної вежідонжону та Південної вежі, яка зберіглась
частково. Нині реставрації підлягає палац, пам’ятка архітектури
національного значення (охоронний №764/1, статус пам’ятки
надано постановою Ради Міністрів УРСР від 24 серпня 1963 р.
№970). Споруда прибудована до південного оборонного муру з
масивними контрфорсами, зі сходу прилягає до вежідонжону, з
заходу – до залишків Південної вежі. Палац прямокутний в плані,
має один підземний та два надземних поверхи.

За часів радянської влади палац, як і всю фортецю,
використовували для господарчих потреб та розбирали на
будівельні матеріали. Ще у першій половині ХХ ст. з палацу
зняли покрівлю, демонтували вікна, двері, розібрали печі та
підлоги. Таким чином, протягом кількох десятиліть споруда не
використовувалась, жодні ремонтнореставраційні роботи не
проводились, здійснювалася лише фотофіксація стану її
поступового занепаду. Регулярні звернення щодо виділення
коштів для реставрації палацу залишалися безрезультатними. У
підсумку, 23 грудня 2014 р. та 5 лютого 2015 р. були зафіксовані
обвали західної стіни палацу. Загальний стан споруди
оцінювався як аварійний. Дирекція Державного історико
культурного заповідника «Межибіж» звернулася до управління
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культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької
обласної державної адміністрації з проханням сприяти
терміновій протидії аварійному стану палацу. 23 січня 2015 р.
Хмельницькою обласною радою було прийнято рішення про
виділення з резервного фонду обласного бюджету коштів на
проведення термінових протиаварійних заходів для запобігання
подальшому руйнуванню пам’ятки фортифікаційної архі
тектури ХVІ століття – Меджибізької фортеці.

У березні 2015 р. дирекція Державного історикокультурного
заповідника «Межибіж» звернулась до будівельної компанії – ТОВ
«КТКБУД» (м. Київ) з пропозицією розробити науковопроектні
рішення концепції протиаварійних та робіт на об’єкті «Палац
замку XVI ст. в смт Меджибіж Летичівського району Хмельницької
області (пам’ятка архітектури національного значення охор.

Фрагмент північного і
західного фасадів
палацу, фото 1950 р.

Вигляд палацу з
західного фасаду,
фото 2015 р.
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№764/1)». Згідно акту огляду технічного стану пам’ятки від 2
червня 2015 р. комісією у складі начальника управління культури,
національностей, релігій та туризму Хмельницької облдержад
міністрації І. М. Трунової, виконуючого обов'язки директора ДІКЗ
«Межибіж» В. С. Щенсневича, директора ТОВ «КТКБУД» С. О.
Тарковського, наукового керівника Ю. Г. Лосицького та головного
спеціаліста зазначеного підприємства І. Д. Бєлова стан палацу був
визначений як гостро аварійний. Внаслідок попередніх обвалів
частково відсутні перекриття між першим і другим поверхами,
повністю зруйновано західну фасадну стіну на рівні двох
надземних поверхів. Ділянки північної стіни мали численні
пошкодження та дефекти, що загрожувало непрогнозованим
падінням масивних фрагментів. Покриття та конструкції даху
повністю втрачено. 25 червня 2015 р. Вченою радою Державного
історикокультурного заповідника «Межибіж» розглянуто та
ухвалено запропоновані науковопроектні рішення, які перед
бачали влаштування металевої конструкції для стабілізації пів
нічної стіни, влаштування тимчасового даху на металевих фермах
і тимчасової конструкції підтримки західної стіни з опорою на
систему металевих фахверкових стійок.

Того ж року підприємцем Андрієм Арсентьєвим були проведені
інженерногеологічні вишукування для першочергових та невід
кладних консерваційних робіт, за підсумками яких об’єкт відне
сено до ІІ категорії складності інженерногеологічних умов.

Початок протиаварійних робіт
всередині палацу. Велика зала,
фото 2016 р.

Розчищення території біля
палацу, фото 2016 р. Під шаром
дерну видно бруківку попередніх
будівельних періодів
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Товариством з обмеженою відповідальністю «Випробувальний
центр будівельних конструкцій» проведено обстеження основних
несучих конструктивних елементів палацу: підвалів та
контрфорсів. Встановлено, що стіни та склепіння надземної
частини виконані зі змішаної кладки – буту та червоної глиняної
цегли на вапнянопісчаному розчині. Віконні та дверні перемички
клинчасті. Конструкції підвальної частини змуровані з місцевого
природного каменю на вапняному розчині. Контрфорси виконані
у вигляді масивних кам’яних конструкцій трапецеподібної форми,
що опираються на власні фундаменти. Разом з іншими кон
структивними особливостями будівлі, з’ясовано, що основна її
частина прибудована до оборонного муру без перев’язки кладки
поперечних стін з ним. Також виявлено масові наскрізні тріщини,
випадання цегли, обвали ділянок стін, викривлення стіни північ
ного фасаду, наявність рослинності на поверхні стін. За
підсумками обстеження для будівлі встановлено IV категорію
технічного стану, тобто визнано її небезпечною і непридатною
для експлуатації через загрозу обвалення. Крім того, товариством

Фахверкова конструкція для
стабілізації північної стіни
палацу, фото 2016 р.

Обговорення концепції
реставраційних робіт з
учасниками семінару «Zamki Rusi
Halickiej i Podola» за участі
керівників заповідних установ
Республіки Польща, 28.07.2016 р.
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з обмеженою відповідальністю «Земпроект груп» проведено
топографогеодезичні роботи зі складання топографічного плану
території Державного історикокультурного заповідника
«Межибіж» у масштабі 1:500, включаючи наземні і підземні
комунікації та споруди.

Робочий проект «Реставрація палацу XVI ст. (пам’ятка
архітектури національного значення охор. №764/1) у смт
Меджибіж Летичівського району Хмельницької області. Попе
редні роботи. Протиаварійні роботи» (головний архітектор
проекту Вадим Бояркін) розроблено у 2015 р. ТОВ «КТКБУД»
на замовлення Державного історикокультурного заповідника
«Межибіж» та погоджено Міністерством культури України. Під
час виготовлення наукової документації застосовувались кон
цептуальні рішення проведення науковопроектних та науково
реставраційних робіт, які було розроблено Українським на
уковореставраційним проектним інститутом «Укрпроектре
ставрація» в 19861994 рр. на основі комплексного обстеження
палацового ансамблю Меджибізької фортеці головним
архітектором проекту Євгенією Лопушинською.

У червні 2016 р. проведено процедуру державних закупівель
на роботи «Реставрація палацу XVI ст. (пам’ятка архітектури
національного значення охор. №764/1) у смт Меджибіж

З ходом реставрації
ознайомлюються учасники
польового семінару «Дослідження,
реставрація та музеєфікація
палацу Сенявських 
Чарторийських», 26.05.2017 р.

Завершення монтажу дахових
конструкцій палацу.
Фото 2016 р.
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Летичівського району Хмельницької області. Попередні роботи.
Протиаварійні роботи» з очікуваною вартістю 4198780,80 грн.
Переможцем стало ТОВ «Уютный дом» (м. Київ), пропозиції
якого визначено найбільш економічно вигідними: вартість –
4195302,00 грн., термін виконання робіт – 210 календарних днів,
гарантійний строк – 10 років.

10 листопада 2016 р. Державна архітектурнобудівельна
інспекція України надала дозвіл на виконання будівельних
робіт. Робочим проектом протиаварійних робіт передбачалось:
підсилення існуючої північної цегляної стіни металевою
просторовою конструкцією; демонтаж деструктивних та
аварійних ділянок цегляного мурування зовнішніх і внутрішніх
стін та склепінь; відновлення ділянок цегляного мурування в
існуючих цегляних конструкціях; ін’єктування тріщин у
цегляних конструкціях стін та склепінь; монтаж фахверку з
металевих колон з горизонтальними та вертикальними в’язами;
мурування нової цегляної стінової конструкції з кріпленням до
металевих колон; підсилення існуючих конструкцій цегляних
стін і склепінь; влаштування елементів покриття. До кінця 2016
року протиаварійні роботи виконані в повному обсязі
відповідно до розробленої та затвердженої науковопроектної
документації.

У травні 2017 р. проведено процедуру державних закупівель
з кошторисною вартістю 66245834,00 грн. на роботи:
«Реставрація палацу XVI ст. (пам’ятка архітектури націо
нального значення охор. №764/1) з пристосуванням під музей в

Археологічний нагляд за веденням реставраційних робіт
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смт Меджибіж Летичівського району Хмельницької області». За
результатами проведеного електронного аукціону найбільш
економічно вигідною виявилась пропозиція товариства з
обмеженою відповідальністю «Уютный дом», яке визначене
переможцем торгів.

Дозвіл на виконання будівельних робіт Державна
архітектурнобудівельна інспекція України надала 18 серпня
2017 р. З урахуванням попередніх протиаварійних робіт та
досліджень, проектом реставрації палацу з пристосуванням під
музей передбачено такий комплекс робіт: розчищення підвалів
та наземних конструкцій палацу ззовні та всередині від
наслідків обвалів; демонтаж деструктивного мурування
елементів стін та цегляних закладок прорізів; антисептичну
обробку стін та склепінь з консервацією поверхні мурувань
гідрофобними сумішами; підсилення існуючих конструкцій
цегляних стін, обрамлення металевими рамами; реставрація
карнизів та елементів аттика з відтворенням втрачених
елементів; влаштування перекриттів над склепінями
підвального та першого поверхів; влаштування підлоги;
відтворення та влаштування вхідної частини будівлі;
заповнення дверних та віконних прорізів; влаштування
дерев’яних балок перекриття і даху із зовнішніми водостоками;
влаштування системи опалення та освітлення приміщень;

Зубці аттика палацу до і після реставрації. Через катастрофічний
ступінь вивітрювання (фото ліворуч) було прийняте рішення про їх

повну заміну за автентичним зразком
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оздоблення фасадів та інтер’єрів палацу. Також реставрації і
відтворення підлягають чотири наріжні вази карнизного
завершення. Відповідно до розробленого та затвердженого
проекту реставрації палацу, на двох існуючих вазах необхідно
виконати демонтаж верхньої частини, пошаровий розбір цегли,
встановлення монолітної основи і нового стрижня, мурування з
автентичної цегли за попередньою формою. Інші дві втрачені
вази будуть відновлені за кресленнями Тетяни Філіпової з
монолітного залізобетону з покриттям, яке ідентичне покриттю
збережених ваз.

Проектом реставраційних робіт у палаці передбачено такі
приміщення: у підвалі – хол, сходова клітка та евакуаційний
вихід, сім експозиційних залів та допоміжні приміщення; на
першому поверсі – хол, вестибюль, шість експозиційних залів,
тамбур, службові приміщення, технічне приміщення, дві
сходових клітки; на другому поверсі – два холи, шість
експозиційних залів, технічні приміщення. Висота поверхів від
2,5 м до 3,2 м. Реставраційнооздоблювальні роботи в інтер’єрах
виконуватимуться згідно картограм оздоблювальних робіт.

Інженерні роботи передбачають встановлення в інтер’єрах
палацу опалювальних приладів – електричних конвекторів ,
розташованих під вікнами в конструкції підлоги. Система
вентиляції – припливновитяжна, з механічним та природним
спонуканням та рекуперацією повітря. Розроблено також
рішення з влаштування силового та електроосвітлювального
обладнання, захисні заходи з електробезпеки, захисту від
блискавок. Пожежогасіння будівлі забезпечить пожежний
гідрант, який встановлено на внутрішній водопровідній мережі.
Відведення атмосферних вод з двору фортеці передбачено
системою дощоприймальних лотків на спланований рельєф.

Нині реставрація палацу триває. За календарним графіком
виконання робіт, за умови відповідного фінансування, її буде
завершено у 2020 році.
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