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ЗАПАДЕНКО ІГОР 
Державний історико-культурний заповідник “Межибіж”, Україна 

 
ПАМ’ЯТКИ ТАДЕУША КОСТЮШКА В МЕДЖИБОЖІ НА ПОДІЛЛІ 

 
Sights of Tadeusz Kościuszko in Medzhybizh in Podillya Region 

 
For the Poles Tadeusz Kosciuszko is a well-known and a respected national hero.             

For Ukrainians his personality, feats and fate of this outstanding person, whose name             
belongs to all modern civilization, are less well-known. Such oblivion is unfair the more              
that bright biography page links Tadeusz Kostyushko with Volyn and Podillya regions. 

 
Для поляків Тадеуш Костюшко є широко знаним і шанованим національним          

героєм. Для українців є менш відомими його особистість, подвиги та обставини           
життя цієї видатної людини, ім’я якої належить усій сучасній цивілізації. Таке           
забуття є незаслуженим тим більш, що з Волинню та Поділлям пов’язана яскрава            
сторінка біографії Тадеуша Костюшка.  

Саме на Поділлі, яке тоді входило до Речі Посполитої, відбувся епізод його            
особистого життя, про який каже жартівливе польське прислів’я: “Od Ludwiki          
uciekał do Ameryki, a w Polsce Tekla od niego uciekła”. Маються на увазі дві історії               
кохання героя, які багаторазово описані його біографами. Перша історія кохання (до           
Людвіки, доньки магната Юзефа Сосновського) змусила його заради порятунку         
власного життя залишити Польщу та привела до Північної Америки, де Тадеуш           
Костюшко здобув визнання як герой Війни за незалежність США (1775-1783 рр.).           
Про історію другого великого кохання Костюшка, на той час вже 47-річного           
генерала, до доньки жидачівського хорунжого Журовського 19-річної Теклі        
біографи згадують, зазначаючи, що це відбувалося на Поділлі (див., зокрема [1, с.            
49-50]). Однак, не тільки для українських, а й для більшості польських           
шанувальників історії найчастіше є несподіванкою, що відбувалося це саме у          
містечку Меджибожі. Не надто часто, але про цей факт зазначають дослідники           
біографії Тадеуша Костюшка. 

Зокрема, Бартоломей Шиндлер зазначає, що після повернення з Сполучених         
Штатів та кількох років цивільного життя Тадеуш Костюшко у 1790 р. отримав            



командування чотирма військовими гарнізонами, які усі розташовані у межах         
сучасної Хмельницької області: Ізяслав, Полонне, Старокостянтинів та Меджибіж        
[2, с. 113-122]. Загалом під його командуванням у цих гарнізонах перебувало           
близько 3500 солдатів, у тому числі кіннота і артилерія. У Меджибожі під            
командуванням Костюшка перебував батальйон фузилерів (різновид стрільців, які        
прийшли на зміну мушкетерам) чисельністю 607 солдатів, 2 трифунтові гармати та           
їхня обслуга [2, с. 119].  

Відтак, найвідомішою пам’яткою у Меджибожі, яка пов’язана з іменем         
Тадеуша Костюшка як командира місцевого гарнізону у 1790-1791 рр., є місцева           
фортеця, у якій гарнізон був розташований. Нині Меджибізька фортеця є об’єктом           
національного культурного надбання України (охоронний №764). Прикладом       
колекційного предмету, який свідчить про шанування Меджибізької фортеці як         
пам’ятки Тадеуша Костюшка є листівка Польського Товариства Краєзнавчого (серія         
ІІ-7, 1908 р.) з фотографічним зображенням фортеці. Анотація на реверсі листівки           
серед інших фактів зазначає її як “квартиру Костюшка”. 

Однак, фортеця є не єдиною пам’яткою, яка пов’язана з життям Тадеуша           
Костюшка у Меджибожі. Краєзнавцям та історикам, звичайно ж, було б надзвичайно           
цікаво віднайти місцезнаходження тих будинків, або принаймні ту вулицю, де          
квартирували по сусідству Костюшко та його кохана Текля Журовська з родиною.           
Надзвичайно атракційним для туристів було б місце, до якого заради свого кохання            
Костюшко переселився майже на рік, і де писав до Теклі свої листи [2, с. 122-124],               
частину з яких збережено та опубліковано [див., наприклад, 3]. На жаль, жодне            
джерело не дає вказівок до визначення їхньої локації, а міська цивільна забудова            
XVIII ст. не збереглася. Проте, ще однією визначною пам’яткою, яку можна           
пов’язати з присутністю не тільки Тадеуша Костюшка, але й його коханої Теклі            
Журовської у Меджибожі, є костел Святої Трійці, який знаходиться у зруйнованому           
стані (об’єкт національного культурного надбання України, охоронний №1694).        
Адже у 1790-1791 рр. вони обидвоє, перебуваючи у Меджибожі, відвідували служби           
у цьому костелі. Відтак, є підстави для вшанування у Меджибожі не однієї, а двох              
пам’яток, які пов’язані з військовою службою та особистим життям видатного борця           
за незалежність кількох народів Тадеуша Костюшка. 
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