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In this article is described and analysed some postcards and photographic cards            

dated as 1900th with different Medzhybizh town view. 
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Іконографія Меджибожа, яка бере свій початок із "справжнього, точного та 

іхнографічного плану міста і замку Меджибіж" з донесення Шарля О. Нуантеля [1] , 

малюнків В. Хлопіцького [2], Наполеона Орди [3] та інших авторів, на рубежі 

XIX-XX століть отримала потужне продовження у вигляді фотографії та 

різноманітних поліграфічних технологій. Це не тільки зробило фіксацію реальності 

не тільки більш достовірною, але й більш доступною та швидкою, збільшило 

кількість сюжетів, що зображуються, породило нові види образотворчої продукції 

(фотографічні та поштові картки та ін.). 



Художні поштові листівки, або ж поштові картки є одним з перших способів            

загальнодоступної передачі візуальної інформації, який виник наприкінці XIX ст.         

Поштові картки являють собою відкрите поштове відправлення без конверту         

прямокутної форми на щільному папері. Першу художню поштову картку було          

виготовлено книготоргівцем Шварцом в герцогстві Ольденбург близько того ж таки          

1870 р. У 1872 р. перші друковані листівки з краєвидом Цюриху випускалися            

швейцарським видавцем Лохером, а серія листівок з краєвидами Геттінгену –          

видавцем Ланге [4, с. 62] Цього ж року першу поштову листівку було випущено в              

Російській імперії.  

На початку XX ст., в період швидкого зростання міст, розвитку підприємництва           

та поширення друкарських технологій (зокрема літографії та хромолітографії)        

істотний прибуток від продажу поштових художніх карток почали отримувати         

власники подільських книгарень, фотоательє та друкарень – Г. Шпізман, М. Грейм,           

М. Голованевский, Н. Яцимірська, які у великих кількостях виготовляли та          

продавали картки з краєвидами подільських міст: Кам’янця-Подільського, Вінниці,        

Проскурова [див. докладніше: 5]. Не оминули видавці художніх поштових карток і           

Меджибіж, який на рубежі століть мав статус містечка з чималим населенням у 8164             

мешканці (за даними перепису 1897 р.) [6], яке у кілька разів перевищувало сучасне.             

А головне – у той час Меджибіж був важливим військовим центром, де            

дислокувалося чимало військових частин, зокрема 12-й Охтирський гусарський полк         

[7], і приватна кореспонденція звідси розсилалася у всі куточки імперії. 

Відтак, поштові картки з місцевими краєвидами були популярними,        

випускалися різними видавцями, збереглися у музейних та приватних колекціях, і          

завдяки їм ми сьогодні маємо фотографічні свідчення про вигляд Меджибожа та           

Меджибізької фортеці на початку XX ст. Кількість відомих різновидів поштових          

карток, присвячених Меджибожу, наразі невелика. Вона не зрівнюється з картками          

Кам’янця-Подільського, яких відомо понад сотню, і менша, аніж кількість поштівок          

Проскурова, яких є до 30. Тим цінніші ті фотографічні краєвиди, які дійшли до нас              

завдяки їм. Далі подано опис кількох художніх поштових карток, з якими автору            



вдалося познайомитися у фізичному вигляді, а не лише у вигляді цифрових копій            

[див. докладніше 8]. 

 

 

Фото 1 

 

Перша з них (фото 1) – поштова картка видавництва Г. Шпізмана у            

Кам’янці-Подільському. На ній відтворено фотографію невідомого автора, яка        

зображує вигляд містечка Меджибіж з південного берега р. Південний Буг, з           

передмістя Требухівці. На фото видно домінантні будівлі містечка: Святотроїцький         

римо-католицький костел, який на сьогодні знаходиться в руїні, Святоуспенську         

православну церкву, яка була повністю зруйнована в кінці 50-х років,          

південно-західний кут фортеці та водяні млини і міст на греблі через р. Південний             

Буг. Представлена рядова забудова містечка початку ХХ ст. 

Фотографічна сторона картки має друковані підписи російською та польською         

мовами: “м. Меджибожъ Под.Губ. Общій видъ” та “m. Międzyborz Pod. Gub. Ogólny            

widok”. Як бачимо, польською мовою написання назви містечка відрізняється від          

загальноприйнятого. 

Зворотна сторона картки має друковані поля для адресування та         

кореспонденції, а також напис “Открытое письмо – Carte postale – Pocztowka”           

російською, французькою (міжнародною мовою поштової служби) і польською. 



Відома ще одна картка видавництва Г. Шпізмана, подібна до описаної, на який            

Меджибіж зображено у тому ж ракурсі, але більш крупним планом (фото зроблене            

ближче до греблі). Відтак, південно-західний кут фортеці до цього зображення не           

ввійшов. 

Дві листівки, видавець яких не зазначений, зображують вигляд Меджибізької         

фортеці ззовні та зсередини. Об’єднує їх спільне оформлення, де зображення взято в            

овальні паспарту з об’ємним тисненням по його полю, та спрощене оформлення           

адресної сторони. У цьому ж оформленні не зазначеним видавцем здійснено випуск           

цілої серії листівок із зображенням краєвидів і пам’яток містечок і сіл Подільської            

губернії. Відома зокрема листівка з цієї серії з зображенням села Требухівці з            

мостом та греблею, які сфотографовано з бастіону Меджибізької фортеці. 

 

 

Фото 2 

 

Листівка, яку показано на фото 2, презентує вигляд зі сходу домінантної будівлі            

містечка Меджибіж – фортеці XVI-XIX ст. з шосейної дороги через греблю на Стару             

Синяву. Фортеця збудована біля злиття річок Південний Буг і Бужок. Перше           

укріплення на цьому місці – “город” Межибоже, згадується в 1146 р., а дерев’яну             

фортецю зведено за часів Данила Галицького. Кам’яний замок починає будуватися з           



XIV ст., за князів Коріятовичів, його частина збереглася в основі пізніших споруд.            

Активно розбудовується з 1540 р., коли переходить у власність гетьмана Миколая           

Сенявського та його спадкоємців. З 1730 р. – власність роду Чарторийських.           

Конфіскований указом від 21 грудня 1930 р. за участь Августа Чарторийського у            

польському повстанні і переданий російському військовому відомству. Завершеного        

вигляду набуває у другій половині XIX ст. З 1963 р. – пам’ятка архітектури             

національного значення, з 2001 р. – Державний історико-культурний заповідник. На          

фото видно (зліва направо): палацовий комплекс (східний бастіон з барбаканом та           

круглою вежею – донжоном, північно-східний флігель палацового комплексу),        

північне прясло мурів, Офіцерську вежу, рядову забудову містечка початку ХХ ст.           

З-за стін виглядає сигнатурка замкової церкви (костелу). 

На стороні зображення видруковано написи “м. Меджибожъ Под. Губ. Замокъ.”          

російською мовою і “m. Międzybórz, Podol. gub. Zamek” (знову ж таки, у такому             

написанні польською мовою назва містечка ніде не вживається”. 

 

 

Фото 3 

 

Друга листівка з цієї серії (фото 3) представляє вигляд палацу          

Сенявських-Чарторийських (споруда XVI-XIX ст.) з подвір’я Меджибізької фортеці.        

Палац побудований на глибоких підвалах стратегічного призначення і елементах         



замку литовського періоду (XIV ст, знаходяться під землею). Неодноразово         

перебудовувався. За часів власності Сенявських (з 1540 р.) і Чарторийських (з 1730            

р.) – будівля у стилі ренесанс, у 2-й половині XIX ст. – романтизм (псевдоготика). З               

1848 р. – власність російського військового відомства. З 1920 по 1941 р. –             

маслозавод та інше господарче використання. У 1950-х рр. розбирався на          

будматеріали. З 1963 р. – пам’ятка архітектури, з 2001 р. входить до складу             

Державного історико-культурного заповіднику. Значно зруйнований. На фото видно        

(зліва направо): Круглу вежу – донжон, яка є надбудовою на надбрамній вежі XIV             

ст., північний фасад головного палацового корпусу, допоміжні споруди. Це         

зображення палацу наразі є буквально одною із двох перших відомих фотофіксацій           

його автентичного вигляду до руйнувань, яких пам’ятка зазнала з перших років           

радянської влади. 

 

 

Фото 4 

 

Цікавою за своєю інформативністю є листівка Польського Товариства        

Краєзнавчого (фото 4), яку було випущено 1908 р. Чорно-білим друком на ній            

відтворено фотографію із зображенням містечка Меджибожа та його домінантної         

будівлі – фортеці з боку бастіону, від р. Південний Буг. На фото присутні (зліва              

направо): двоповерховий будинок-плебанія та верхня частина костелу св. Трійці         



(сам костел приховано південно-західним кутом фортеці), південне прясло мурів,         

яке підсилено потужними контрфорсами, східний бастіон з палацовою надбудовою         

та круглою вежею – донжоном, північно-східний флігель палацового комплексу,         

Офіцерську вежу, православну Свято-Успенську церкву. Над південним пряслом        

мурів з території фортеці виглядає сигнатурка замкової церкви. На березі р.           

Південний Буг – одноповерхова господарча споруда. У правій частині фото –           

розгалуження дороги, яка веде до містечка (прямо і наліво) і до с. Ставниця             

(направо). 

Поряд з зображенням містечка і фортеці на лівому полі поштової картки –            

літографоване кольрове зображення традиційного обладунку польських “крилатих       

гусарів” XVII ст. та польської холодної зброї. Бронзовою фарбою на листівці           

видруковані елементи декору і напис “Polskie Towarzystwo Krajoznawcze”        

(“Польське краєзнавче товариство” – об`єднання шанувальників краєзнавства, яке        

було засноване 1906 р. у Варшаві і мало колом своїх інтересів колишні терени             

польські, які знаходилися під владою Російської імперії [9]). Зазначено автора          

листівки (М. Вишніцький) та рік видання (1908), а також видруковано підпис           

“Międzybóz”. 

Адресний бік листівки, окрім написів “Carte postale. Открытое письмо.         

Pocztowka”, має досить докладний пояснювальний текст польською мовою:        

“Меджибіж над Бугом і Бужком – містечко, повіт Летичівський, губернія          

Подільська, від станції Деражня залізниці Південно-Західної 17 верст. Замок звели у           

1331 р. князі Коріятовичі. Маєток Сенявських і Чарторийських, місце перебування          

Костюшка. Зараз міститься у замку поштова установа та інші урядові установи”           

(переклад авт.). Крім того, зазначено видавника (Польське краєзнавче товариство у          

Варшаві), друкаря (фотохімічний заклад Б. Вербицького з компаньйонами) та номер          

листівки у серії. Адже подібні листівки випускалися товариством у досить великому           

розмаїтті (див. зокрема [10]). 

Окрім поштових карток, які виготовлялися за поліграфічними масовими        

технологіями, на початку XX ст. практикувалося надсилання поштою й звичайних          

фотографій стандартного формату 90x140 мм (фотографічних карток) у відкритому         



вигляді з наклеюванням знаків поштової оплати, написанням адрес отримувача та          

відправника і текстовим повідомленням на звороті. Для цього на реверсі майбутньої           

"фотокартки" виробником фотопаперу друкувалася спрощена розмітка текстового і        

адресного полів.  

Тобто, фотографічне зображення об’єкту є первинним документом як для         

поштової картки, виготовленої поліграфічним способом, так і для фотографічної.         

Різниця – у методі тиражування: у першому випадку з однієї фотокартки           

тиражується спеціально підготований поліграфічний відбиток, у другому –        

тиражується необхідна кількість фотографічних карток. На відміну від поштових         

карток, картки фотографічні мають надзвичайно високу деталізацію, яку        

обумовлено зніманням на повнорозмірні фотопластинки і контактним способом        

фотодруку з них у масштабі 1:1.  

 

 

Фото 5 

 



Серед фотографічних зображень Меджибожа початку XX ст. відомо низку         

подібних примірників. На аверсі однієї з найцікавіших фотокарток (див. фото 5)           

зображено забудову однієї сторони головної вулиці Меджибожа з фортецею на          

задньому плані. 

На реверсі фотокартки міститься рукописний текст чорнилом. Російською        

мовою написано адресу отримувача: "Київ, Хрещатицький провулок, будинок N°7,         

кв. 4. Юзефі Блажковській". Текст повідомлення, яке відправником датоване 21-м          

грудня, написано від руки польською, і погано читається через стан чорнил та            

паперу. 

Відправлення оплачено поштовою маркою Росії номіналом 3 коп., яку         

погашено нечітким відбитком поштового календарного штемпелю. Також тут        

міститься чіткий відбиток календарного штемпелю поштової контори       

міста-отримувача з датою доставки: “Київ, 25.12.08”, тобто 25 грудня 1908 р. 

На аверсі листівки зображено рядову забудову головної вулиці Меджибожа,         

яка, за переказами старожилів, мала у той час назву Замкової, а нині називається             

Жовтнева, та в’їзд до фортеці. Представлено (зліва направо): одноповерховий         

будинок, два двоповерхових будинки, ряд одноповерхових будинків. У всіх         

будинках у першому поверсі знаходяться крамниці. Збільшення фотокартки        

дозволяє доволі чітко прочитати вивіски: у одноповерховому будинку – “книжного          

и писчебумажного” магазину “Учебные книги и брошюры”, а поряд з ним в тому ж              

будинку – “Модный галантерейный магазин”; на першому поверсі будинку, в якому           

зараз знаходиться відділення “Ощадбанку” – “Петербургская булочная       

кондитерская”. У тй же крамниці торгували ковбасами і фруктами. В будинку поряд            

знаходилась аптека, в наступних одноповерхових будинках – ще одна “Булочная          

кондитерская” і крамниця ковбас. Усі показані будинки нині не існують. 

На задньому плані – п’ятикутна вежа, нині відома під назвою Лицарської,           

західне прясло мурів з в’їзною брамою та мостом, крізь браму частково видно            

комендантський будинок. Верхня частина стін Лицарської вежі оздоблена зубцями,         

над бляшаним дахом видно хрести замкової церкви. На узбіччі є стовп електричної            

мережі, однак освітлення вулиці здійснюється гасовими ліхтарями біля будинків.  



 

 

Фото 6 

 

Фотографічна картка, показана на фото 6, за описом практично повторює          

поштову картку видавництва Шпізмана (див. вище опис фото 1), і так само            

представляє рядову забудову Меджибожа з Святотроїцьким костелом,       

Святоуспенською церквою, південно-західним кутом фортеці та водяними млинами        

і мостом на греблі через р. Південний Буг. Відмінність цього зображення полягає у             

ракурсі, який більш повно відкриває житлову забудову містечка, вищій (завдяки          

фотопроцесу) деталізації зображення, а також у тому, що гребля, міст та дорога            

зафіксовані підтопленими під час водопілля. 

 



 

Фото 7 

 

На аверсі наступної фотографічної картки (фото 7) зображено рядову забудову          

центральної частини містечка Меджибожа вздовж східної сторони сучасної вулиці         

Пушкіна, від її Т-подібного перехрестя з вул. Жовтневою. Представлено зліва          

направо: одноповерховий будинок комерційного призначення (нині не існує),        

двоповерховий будинок з крамницею у першому поверсі (нині Меджибізька         

селищна рада, вул. Пушкіна, 5), дзвінниця костелу св. Трійці (нині не існує), спуск             

вулиці до річки Південний Буг, рядову забудову с. Требухівці на протилежному           

березі. За двоповерховим будинком видно дах, верхню частину східного фасаду та           

сигнатурку цього костелу, від якого зараз залишилися тільки руїни. 

Вивіски біля крамниць свідчать про розташування в лівому крилі         

одноповерхового будинку “Варшавского магазина обувь, кружева, ленты”, який        

також мав назву “Оборот галантерейных товаров”, а у центральній частині          

“Аптекарского и косметического магазина Я. Е. Гербица”. Праве крило будинку          

житлове. У першому поверсі двоповерхового будинку також розташовано        

крамницю, вивіска якої розташована на стовпах поперек тротуару, зворотною         

стороною до фотокамери. 



На аверсі картки є текст від руки “м[естечко] Меджибож Под[ольской]          

[убернии]” та цифри “39”, які вочевидь означають номер знімку в серії. Напис            

зроблено у ході фотопроцесу. 

Завдяки описаним вище поштовим і фотографічним карткам ми сьогодні маємо          

оригінальні іконографічні матеріали щодо містечка Меджибіж на початок ХХ ст.,          

включаючи спосіб щоденного життя та торгівлі його мешканців. 
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