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La regione del medio Dnister, nei limiti del territorio stori- co della  
Podillia ucraina,  rappresenta  una zona  che per secoli 
ha avuto un ruolo geopolitico importante. Ad essa, 
infatti, le fonti storiche collegano non soltanto le cinque 
città di Dacia della Sarmazia Europea di Tolomeo, ma 
anche i resti di fortezze romane sulle rive del Dnister 
(descritte da Costantino Porfirogenito), i resti di baluardi di 
Traiano, centi- naia di monete romane, tesori ed oggetti 
militari romani, resti della parte orientale della cultura 
lypytska e di gran parte di quella di cerniakhovska, 
itinerari dell’espansione dei goti e degli unni, le città 
slave di Tyvertsi ed Ulyci, decine di grot- te dei monasteri 
pagani e cristiani, centinaia di civiltà paleo- rutene e decine 
di fortezze medievali. 

Una tale concentrazione di testimonianze architettonico- 
archeologiche ci parla di una permanente, dinamica ed 
intensiva attività nella regione e particolarmente del 
contat- to stretto delle popolazioni paleo-slave con le 
province romane. Tutto questo ci permette di 
considerare attenta- mente alcuni fatti che sono stati 
confermati solo recente- mente. 

Secondo le fonti storico-letterarie del XVII sec. e quelle precedenti, 
le origini della città-capoluogo di Kamianets- Podilskyj 
sono legate con quelle della città di Clepidava. Tolomeo, 
infatti, la nomina come una tra le cinque città sulla riva del 
Dnister che rientrano nei territori della Dacia. 

Abbiamo analizzato le coordinate geografiche delle città e siamo 
giunti alla conclusione che è del tutto probabile che 
Kamianets-Podilskyj corrisponda a Clepidava. 

La parte antica della città (c.d. Città Antica) che è posta su 
un’isola rocciosa, è recintata da un profondo (circa 30-35 

m) canyon del fiume di Smotrytch ed è unita all’altipiano da 
un istmo roccioso; il tutto ne fa una collocazione topografi- 



camente molto rara. Sicuramente queste sue caratteristiche e la 
protezione di cui godeva grazie alla “difesa” di una fossa naturale 
(1200x500 m), doveva aver attirato l’attenzio- ne delle popolazioni 
primigenie che cercavano dei posti comodi ove stabilirsi. 

La particolarità topografica dell’isola e la collocazione delle parti della città 
antica (che rappresenta la parte urba- na dell’isola), del ponte e del 
castello davanti al ponte, testi- moniano che quest’ultimo è stato 
costruito per difendere il ponte: unica comunicazione della città con 
la terraferma. Quindi, prima della costruzione del castello e del ponte 
l’i- sola già era abitata. 

Le tracce archeologiche della presenza della cultura della Trypillia sull’isola 
testimoniano che già nei sec. IV-III a. 
C. essa era abitata e l’istmo serviva da comunicazione tra l’altopiano e 
l’isola stessa. Il ponte venne costruito perché l’i- stmo cominciava a 
rovinarsi ed era necessario mantenere funzionale la comunicazione. 
Una premessa per la costru- zione del ponte sull’istmo, secondo i dati 
degli archivi chia- mato il ‘Ponte del Castello’, fu la struttura 
urbanistica dell’i- sola. Da ciò si evince come la datazione del 
‘Ponte del Castello’, e del castello stesso, più o meno rispecchiano 
quella della città. 

I resti delle abitazioni di terracotta e di legno – datati tra la fine del XII e 
l’inizio del XIII sec. – scoperti sulla piazza principale del Mercato, i 
resti delle abitazioni costruite a ridosso del mercato Armeno e la 
stratificazione delle fortifi- cazioni sul territorio del Castello Antico 
mostrano che sull’i- sola, prima dell’arrivo dell’orda dei mongoli e 
tartari, esiste- vano già sia la città che le fortificazioni. Quindi 
esisteva anche la comunicazione tra l’altopiano e l’isola. 

Le particolarità della stratigrafia edile dei castelli e la struttura costruttiva 
del Ponte del Castello denunciano la loro formazione in fasi 
successive. 

Dal punto di vista dell’evoluzione spaziale, il Castello Antico venne 
costituito nella prima metà del XVI sec., a seguito dell’allargamento 
delle fortificazioni del XIV sec. e dell’era paleo-rutena. L’ultimo 
intervento fu preceduto, di fatto, da quello ancora più antico, 
rappresentato dai resti del recinto attorno al castello. Dal punto di vista 
della tipologia delle fortificazioni, questo recinto fu una fortificazione 
poli- gonale il perimetro della quale misurava circa 600 m ed i muri 
avevano una larghezza di 1,56-1,6-1,7 m e agli angoli del quale furono 
disposte le torri quadrangolari. Le distanze tra gli angoli sono multiple 
della misura del piede romano 



(30 o 60). Anche le dimensioni dei blocchi delle torri sono 
divisibili per la misura del piede romano e sono pari a 5,0 
m (17 piedi), 7,4 m (25 piedi), 8,0 m (27 piedi). Le torri 
sono disposte lungo il declivio in modo particolare, di 
conse- guenza il pavimento del piano inferiore risulta 
inclinato. L’angolo esterno delle torri è di 85° ed è rivolto 
sul lato este- riore della fortificazione. Alcune delle torri 
hanno tre pareti aperte sull’interno e spostate fuori dal 
perimetro della fortifi- cazione, alcune, invece, sono 
disposte all’interno delle mura ed in planimetria 
presentano una forma rettangolare o tra- pezoidale. 

Per la datazione delle mura e delle torri è stato usato il metodo 
dell’analisi comparata della malta; questo ha mostrato 
che esse appartengono ad un’unica fase costrutti- va, 
suddivisa in tre tappe intervallate da una breve distanza di 
tempo tra loro. Cronologicamente queste fasi successive 
sono legate tra di loro, conclusione dedotta sulla base dei 
pochi ma concreti ritrovamenti, che risalgono ai primi 
secoli d.C. 

 
Proprio in quell’epoca il territorio del Medio Dnister si 
trovava in una zona sotto il controllo delle province romane, 
fuori dal confine (limes) ma controllata dai romani in 
apposi- ti accampamenti. Alcuni studiosi ritengono che ci 
furono due periodi di migrazione delle tribù gheto-
daciche, dalla pro- vincia romana della Dacia ai territori 
del Medio e Alto Dnister. 

La malta utilizzata nelle costruzioni di Kamianets è carat- terizzata 
da uno zelo e una finezza tecnologica straordina- rie; è 
composta di materiale di riempimento, di carbone, piri- te, 
silicio, colla e di ceramica pestata; quest’ultima – per 
composizione – è simile a quella dei frammenti delle cera- 
miche ritrovate nelle fortificazioni che risalgono ai primi 
secoli d.C. Questa composizione è considerata analoga a 
quella di tipo “mortarium” che veniva usata per la 
costruzio- ne delle fortificazioni romane. 

Una malta simile fu usata per la costruzione dei piloni in pietra del 
Ponte del Castello. Nonostante sia stato ricostrui- to 

parecchie volte (in particolare, i primi piloni furono uniti 
agli archi a freccia e alla fine del XVII sec. l’acquedotto 

fu coperto all’esterno da muri e ne venne ricavato un 
argine), siamo riusciti a studiare alcuni frammenti 

dell’antico nucleo del ponte, estraendo alcuni frammenti 
di malta dai piloni e dagli archi. Lo studio ha dimostrato 
che appartengono alle diverse tappe di costruzione e che 

sono identici alle malte dell’originario recinto della 
fortificazione del Castello Antico. Il livello della 

tecnologia edilizia utilizzata e la qualità 



stessa della muratura dei piloni del ponte – che creano una costruzione 
monolitica – sono testimonianza di professiona- lità dei costruttori e dei 
muratori. Gli archi murati del ponte, che presentano un abbozzo gotico, 
sono fatti con un’altra malta ed appartengono alla fase risalente alla 
fine del XIII sec. I piloni, invece, sono senza dubbio più antichi. Se ne 
deduce che, nella prima fase, i piloni del ponte furono uniti da una 
costruzione di legno. Siccome nell’antica Rus’ non c’era l’esperienza 
della costruzione di ponti murati, la ver- sione dell’origine locale del 
ponte venne esclusa. 

Frammenti dei muri costruiti con malta identica a quella dei piloni e delle torri 
antiche sono stati ritrovati anche sull’i- sola. Uno di essi è un muro 
ciclopico, costruito con pietre di dimensioni di 0,8x1,2 m. 

I nostri studi sull’assetto urbanistico dell’isola hanno evi- denziato alcune 
regolarità. In particolare, il sistema di piani- ficazione dell’antica Città 
mostra un fenomeno interessante: la piazza del mercato nella sua 
evoluzione ha passato alcu- ne tappe e, allo stesso tempo, ha conservato 
la sua forma rettangolare, che non appartiene ad un sistema di reti di 
vie non regolari. Analizzando le tappe dell’evoluzione della piazza del 
mercato, siamo arrivati a determinare l’esistenza di una sua struttura 
topografica regolare, impostata dagli urbanisti medievali e che ha 
condizionato l’uso del sistema di pianificazione rettangolare già nel 
periodo della Rus’ Antica. Questa struttura topografica è ipoteticamente 
ricon- ducibile al Castrum romanum che probabilmente fu intro- 
dotto nel periodo in cui la Sarmazia Europea venne in con- tatto diretto 
con le province dell’Impero Romano. Sulla piaz- za del Mercato non sono 
ancora state fatte ricerche archeo- logiche. Ma la zona del mercato, 
nell’arco di sei secoli, è stata ricostruita sulla base di una vasta rete di 
cantine a due piani. Poiché le cantine sprofondavano nella terraferma, 
gli strati culturali venivano quasi totalmente rovinati. Però sono state 
rinvenute casualmente – tra i frammenti di abitazioni del XII-XIII sec. e 
in una cantina del mercato alla profondità di 4 m – delle ceramiche 
risalenti all’inizio del III sec. d.C. trovate nello strato accanto alla base 
delle fondamenta; non si trovano in quella posizione per puro caso. 

L’esistenza dell’antico acquedotto e del sistema di forti- ficazioni presente su 
ambedue i lati e risalente ai primi seco- li d.C. nonché la struttura 

urbanistica regolare al centro del- l’isola ha spinto l’Autrice a ritrovare 
nelle fonti legate a que- sto periodo il contesto storico e le analogie 
architettoniche. Ci siamo rivolti alle fonti autentiche che rispecchiano 

l’ar- 



chitettura delle province romane risalenti al periodo 
delle guerre di Traiano, e, in particolare, ai bassorilievi 
della colonna di Traiano a Roma. Sul rilievo n. XCIX viene 
indica- to il ponte. Esso ci ha colpito perché vi si trova 
una simile risoluzione architettonica, basata su piloni di 
pietra riuniti da una costruzione di legno. 

L’identificazione da parte degli studiosi del ponte del bassorilievo 
con il ponte sul Danubio si basa su una serie di valutazioni 
serie; tuttavia gran parte dei particolari della rap- 
presentazione non corrisponde alle caratteristiche del ponte 
sul Danubio, i resti del quale furono misurati nel 1858. 
Secondo queste misure il numero totale dei piloni era di 21 
o 22, la distanza tra gli assi dei piloni di m 55,5, quella fra 
i piloni stessi di 21 m, mentre la lunghezza totale del 
ponte con gli archi di trionfo è di 1134,9 m e le dimensioni 
dei pilo- ni del ponte sono di m 14,6x18. Tutti gli sforzi degli 
studiosi, legati all’attribuzione del ponte, sono piuttosto dei 
tentativi di spiegare le differenze di alcune costruzioni. 
Nessun para- metro di rappresentazione corrisponde, 
infatti, alla descri- zione di Dione Cassio del III sec. d.C., 
secondo cui i piloni erano 20 ed erano di 45 m di 
altezza, larghi 18 m, e la distanza tra l’uno e l’altro era 
di 50 m. I piloni venivano uniti con degli archi il cui 
materiale non è stato descritto; per certo si può dire che 
le dimensioni fossero enormi. 

Sulla colonna di Traiano è rappresentato il ponte a sei piloni 
uniti con archi di legno. Per immaginare le dimensioni 
basta osservare bene il recinto rappresentato sul bassorilie- 
vo. L’altezza era quella di un uomo: 1,2 m, cioè quattro piedi. 
Partendo da quest’osservazione si possono desumere i 
principali parametri di costruzione: 

distanza tra gli archi = 7,7 m; larghezza dei 
piloni = 2,1 m; 
lunghezza dalla parte degli archi = 38,5 m. 

Sul bassorilievo si trova disegnata, inoltre, una piccola costruzione i cui 
parametri non corrispondono a quelli del ponte sul Danubio; si notano 
molte imprecisioni. Tutto il ponte rappresentato sulla colonna di Traiano 
potrebbe esse- re compreso in un solo arco del ponte sul Danubio. 

Perciò la tipologia costruttiva delle parti lignee, che potrebbe andare benissimo 
per un ponte di 7 metri, non si può utilizzare per uno di 50 metri, 
perché la realizzazione della parte in legno è del tutto irreale. Se 
abbiamo una distanza tra gli archi di 7-8 m, un arco di legno può 
benissi- mo essere diviso in quattro parti tecnicamente realizzabili; per 
contro è impossibile immaginare di attaccare quattro 



travi di legno di lunghezza superiore ai 10 m, come propo- ne 
O’Connor per il ponte sul Danubio. Facendo così riduce la distanza a 
32 m, operando esclusivamente con i dati imprecisi di Dione Cassio e 
non considerando i dati archeo- logici certi. Alcuni studiosi, 
comprendendo l’impossibilità di una tale costruzione, aumentavano il 
numero e riducevano la lunghezza degli elementi di legno. O. Choisy ha 
proposto la costruzione di legno con nove elementi, E. Duperrex con 
11. Si possono considerare anche altri particolari del ponte che, però, 
non hanno alcun senso al fine di tale misurazione (come i blocchi di 
pietra di 6 x 12 m ecc.). 

E qui sorge la domanda: perché Apollodoro, l’autore del progetto del ponte che 
nello stesso tempo guidava lavori di costruzione della colonna, 
coscientemente ha permesso che ci fossero molte imprecisioni? 

Evidentemente gli studiosi usano il bassorilievo n. XCIX molto liberamente, più 
come un’idea che come un’iconogra- fia di una costruzione reale; 
l’unico fatto certo rimane che sulla colonna è rappresentato il ponte. E 
siccome nessuno ha definito le sue dimensioni precise, gli studiosi si 
sono convinti che il ponte sul Danubio deve essere quello rap- 
presentato sulla colonna di Traiano, e quindi hanno deciso che il 
bassorilievo n. XCIX deve essere il ponte sul Danubio. Vi è un secondo 
errore: siccome mancano le informazioni sulle fonti e sulla colonna è 
rappresentato il ponte con gli archi di legno, è nata l’ipotesi che pure il 
ponte attraverso il Danubio avesse gli archi di legno. Da qui la 
domanda: quali archi descrisse Dione Cassio nel III sec.? 

Secondo noi il piccolo ponte rappresentato sulla colonna di Traiano era uno dei 
piccoli ponti militari durante l’omonima campagna militare; ad esempio, si 
potrebbe trattare del Pons Augusti, del Pons Vetus, del Pons Aluti, ecc. 

Non è escluso che  i  ponti  siano  stati  eseguiti  secondo  il  progetto  
di Apollodoro Damasceno, il quale partecipava alle campagne militari di 

Traiano. Siccome è unanimemente riconosciuto che i ponti del tipo 
rappresentato sulla colonna sono una cosa straordinaria,  evidentemente  

l’autore,  disegnando  il  ponte sulla colonna, lo voleva rappresentare il 
più dettagliatamente possibile. Perciò riteniamo che il ponte fosse proprio 

com’è rappresentato  sul  bassorilievo.  E  se  non  è  il  ponte  sul 
Danubio, questo significa che si tratta di un’altra costruzione. 

Abbiamo paragonato il ponte della colonna con il ponte di Kamianets-Podilskyj. 
Il risultato è sorprendente per i seguenti motivi: 



1. ambedue i ponti uniscono la fortezza con la città; 
2. ambedue i ponti hanno 6 piloni murati; 
3. il materiale dei piloni e degli archi è diverso; 
4. la lunghezza (agli assi degli ultimi piloni) dell’arcata del 

ponte della colonna sono 37,9 m, e del ponte di Kamianets-Podilskyj 
38,1 m; 

5. la larghezza delle facciate dei piloni è uguale: 2,1 m. E poi la 
cosa forse più importante: la costruzione delle travate ad arco del 

ponte del bassorilievo coincide con i piloni del ponte di Kamianets-
Podilskyj senza alcuna altera- zione in proporzioni, quantità degli 

elementi, dimensioni. A base di questo abbiamo proposto la ricostruzione 
del Ponte del  Castello  di  Kamianets  sui  disegni  della  colonna  di 

Traiano. 
Quindi il ponte di Kamianets-Podilskyj lo possiamo con- siderare 

uno dei ponti militari romani costruito sui territori 
settentrionali lontani, comunque controllati dai romani 
durante la campagna di Traiano. 

Oggi si tratta del fatto che l’influsso della cultura romana, 
attraverso i contatti di Dacia romanizzata con la 
Sarmazia Europea, sullo sviluppo della cultura urbanistica 
ed edilizia ed anche sulla cristianizzazione del Medio 
Dnister fu più profondo e più grande di come si pensava 
fin’oggi. 

Ora sono rimaste due domande: come era il ponte attra- verso il 
Danubio e dov’è la sua rappresentazione sulla colonna di 
Traiano? Sapendo l’importanza di questo ponte per la 
campagna militare di Traiano esso dovrebbe risultare sulla 
colonna. 

Secondo noi gli autori non sbagliavano, descrivendo il ponte 
come “murato”. Abbiamo la nostra versione che 
Apollodoro Damasceno, l’autore della cupola di 
cemento del Panteon romano ha usato l’esperienza romana 
del mon- taggio degli archi murati aggiungendo una cosa 
importante: il cemento romano. Dione Cassio scrive degli 
archi di cemento che venivano considerati “murati”. Poi si 
tratta della “distruzione” (il ponte di legno è più semplice 
da “bru- ciare”) del ponte da parte di Adriano non per 
paura verso i barbari (la versione ufficiale di allora) ma 
la sua inimicizia verso Apollodoro che era glorificato 
proprio per la costru- zione del ponte ed inoltre 
criticava il tempio di Venere a Roma (anno 125) 
progettato da Adriano. 

Il ponte di Apollodoro si può vedere sulla colonna di Traiano: sul 
bassorilievo n. LXXXVI è rappresentato il ponte murato con 34 archi 
(una parte è chiusa dalla barca). Il ponte è rappresentato con 
un’originale prospettiva aperta e 



con una rappresentazione contemporanea delle due faccia- te, simmetriche 
all’asse centrale e quindi con il numero dop- pio degli archi. Sul bassorilievo 
come anche sul soggetto n. XCIX è rappresentata l’offerta del bue con gli 
stessi perso- naggi. Secondo noi il volto del sacerdote avrà le linee di 
Apollodoro. Il sacerdote che con un movimento della mano piega la testa 
del bue significa Apollodoro che ha vinto il forte Danubio. 

Siamo perfettamente coscienti che le nostre conclusioni nel contesto di storiografia 
sono troppo audaci e riteniamo che sulla questione non si può fare alcuna 
conclusione defi- nitiva non verificati tutte le fonti e i fatti. Perciò lasciamo a 
noi il diritto d’ipotetiche nel contesto dello studio di Kamianets- Podilskyj; 
è marginale ed ha il suo significato per la storia dell’architettura. 

È importante la relazione storica tra il ponte sul bassori- lievo della colonna di 
Traiano ed il ponte a Kamianets- Podilskyj? Le ricerche sono soltanto agli 
inizi. Ma i fatti ci fanno guardare attentamente alla regione del Medio 
Dnister che all’inizio del I millennio era una zona di contatto tra il 
mondo pagano paleo-slavo e quello antico-cristiano. Non a caso proprio 
nella zona di Medio Dnister si trova il più gran- de in Europa complesso di 
42 monasteri di grotte – primi in questa regione e probabilmente in 
territorio della Rus’ – apparsi qui molto prima del battesimo ufficiale di 
Rus’. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОХОДЖЕННЯ 

УРБАНІСТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І 
ФОРТИФІКАЦІЙ УКРАЇНИ В ПЕРІОД 

ТРАЯНОВИХ ВІЙН 
 
 

Регіон Середнього Дністра в межах історичного терену 
українського Поділля належить до таких, що впродовж 
тисячоліть відігравали велику геополітичну роль. З цим 
регіоном джерела пов’язують п’ять дакійських міст 
Птоломеєвої Європейської Сарматії1, залишки римських 
фортець на Дністрі, що їх згадує Константин Порфироґенет 
(Κωνσταντιν Πορφψρογεννητ) 2, залишки Траянових валів3, 
сотні знахідок римських монет, скарбів та предметів римського 
військового побуту4, східна частина ареалу липицької5 та 
значна частина ареалу черняхівської культури а також шляхи 
просування ґотів та гунів6, слов’янські міста тиверців та уличів, 
десятки скельних язичницько-християнських монастирів7, сотні 
давньоруських городищ і десятки середньовічних    замків 8. 
Така концентрація архітектурно-археологічних пам’яток 
говорить про перманентну, динамічну й інтенсивну 
життєдіяльність в межах регіону, зокрема про тісний контакт 
праслов’янського населення з римськими провінціями. Усе це 
змушує звернути пильну увагу на деякі факти, що були відкриті 
в останні роки. 

1 Ptolemeai Claudii. Geographia e codicibus recognovit, prolegomenis, 
annotatione indicibus, tyabulus instruxit. – Carolus Müllerus. – V. I. – Parisiis: 
Editore Alfredo Firmin Didot. – MDCCCLXXXIII. – P. 434. 
2 Константин Багрянородный. Об управлении империей. Текст, перевод, 
комментарий. – Москва: Наука, 1991. – С. 156 – 157. 
3 Кучера М.П. „Траянові” вали Середнього Подністров’я // Археологія. – 
Київ, 1992. - № 4.  – С. 54.  
4 Бандрівський М., Бандровський О. Поява пам’яток 
східносередземноморських культів на придністровському Поділлі (І – ІІІ 
ст.н.е.) // Україна в минулому. – Вип. 2. – Київ-Львів, 1992. – С. 5 – 26. 
5 Цигилик В.М. Населення Верхнього Подністров’я перших століть нашої 
ери: (Племена липицької культури). – Київ: Наукова думка, 1975. 
6 Павленко Ю. Передісторія давніх русів у світовому контексті. – Київ: 
Фенікс, 1994. – С. 257 – 280. 
7 Bâzgu E. Mănăstirile rupestre din bazinul fluviului Nistru – artere de răspăndire 
a creştinismului // Sud-Est: Artă, cultură, civilizaţie. – Chişinau, 1997, Nr 4. – P. 
10 – 19; Plameniţkaia O., Plameniţkaia Е. Mănăstirile în stîncă din zona 
Nistrului de Mijloc: cercetare în baza mănăstirii Mihailovca din s.Bacota (sfîrşitul 
secolului al XI-lea – începutul secolului XV-lea) // Sud-Est: Artă, cultură, 
civilizaţie. – Chişinau, 1997, Nr 4. – P. 36 – 41. 
8 Пламеницька О. Початок мурованого оборонного будівництва на Поділлі 
// Архітектурна спадщина України. – Вип. І. – Київ, 1994. – С. 39 – 57. 
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За даними історико-літературних джерел ХVІІ століття та 
раніших головне місто регіону – Кам’янець-Подільський – 
ототожнюється з Клепідавою 9, одним з п’яти  міст на 
лівобережжі Дністра, які належали до Дакії 10. Відповідність 
Кам’янця-Подільського Клепідаві за географічними 
координатами аналізувалася нами11 і є цілком імовірною. 

 Місцеположення старої частини Кам’янця-Подільського 
(так званого Старого міста), що знаходиться на скелястому 
острові, оточеному глибоким (до 30 – 35 м) каньйоном річки 
Смотрич і сполучається з плато скелястим перешийком, 
належить до топографічно рідкісних. Природна захищеність 
острова, оточеного своєрідним оборонним ровом, та його 
розміри (1200 х 500 м), повинні були здавна привернути увагу 
людей, що шукали зручних для заснування поселень місць. 

Топографія острова і характер взаємної локалізації його 
основної сельбищної частини, збудованого на перешийку 
мурованого мосту, а також замку, розташованого перед мостом 
з боку плато, свідчать про те, що замок виник для захисту мосту 
та міста. 

Археологічні сліди трипільського поселення на острові, 
доступ до якого відбувався через природний скельний 
перешийок, є свідченням  його заселення вже в ІV – ІІІ тис. до 
н.е. З частковою руйнацією перешийку постала необхідність у 
будівництві мосту, який посів вузький скелястий гребінь – 
залишки колишньої природної комунікації. Отже, передумовою 
будівництва Замкового мосту на перешийку було існування 
урбаністичної структури на острові. Отже датування Замкового 
мосту опосередковано датує місто. 

Відкриті в межах головної площі Ринок та Вірменського 
ринку археологічні залишки каркасних дерево-глинобитних та 
дерев’яних жител ХІІ – початку ХІІІ ст. а також культурний шар 
і муровані фортифікації того ж часу на терені Старого замку 
свідчать, що на острові за часів перед монголо-татарською 
навалою існували місто та укріплення, що його захищало. Отже 
існувала й комунікація між плато та островом 12.  

Особливість будівельної стратиграфії замкових споруд та 
конструктивна структура Замкового мосту свідчать про їх 

9  Cellarius A. Regni Poloniae magnique ducatus Lithuaniae omnimque regionum 
juri polonico subjectorum, novissima descriptio. – Amsterdam, 1659. – P. 347; 
Cyaneae oder am Bosphoro Thracico, Ligende hohe Stein-Klippen. – Augsburg, 
1687. 
10 Ptolemeai Claudii. Op. cit. – P. 434. 
11 Пламеницька О., Пламеницька Є. Кам’янець-Подільський – місто на 
периферії Римської імперії: Найдавніша урбаністична структура і 
фортифікації // Пам’ятки України: Історія та культура. – Київ, 1999. - № 4. – 
С. 1 – 80. 
12 Пламеницька О., Пламеницька Є. Вказ. праця. – С. 10 – 14. 
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формування протягом кількох будівельних фаз. Старий замок в 
сучасній розпланувально-просторовій концепції сформувався в 
середині ХVІ ст. внаслідок розбудови попередніх мурованих 
фортифікацій ХІV ст. та давньоруських, що займали меншу 
площу. Однак давньоруській фазі передувала ще давніша, 
репрезентована залишками оборонного поясу по периметру 
замкового мису 13. З погляду типології фортифікації він 
становив полігональне в плані укріплення загальною довжиною 
по периметру близько 600 м, з мурами завтовшки 1,56 – 1,6 – 
1,7м, на зламах яких, утворюючи в плані уступи, стояли 
невеличкі чотиригранні в плані вежі. Злами мурів, при яких 
розташовані вежі, знаходяться на відстанях, кратних римському 
футу (здебільшого 30 або 60 футам). Розміри боків прямокутних 
веж теж кратні  римському футу і становлять 5,0 м (17 футів),  
7,4 м (25 футів), 8,0 м (27 футів). Характерною особливістю є 
розміщення веж на схилах, внаслідок чого долівка їхнього 
нижнього ярусу є похилою. Вежі в плані мають дещо 
загострений кут 85о, звернутий до напільного (зовнішнього) 
боку укріплення. Деякі з веж тристінні, відкриті зсередини, і 
висунуті за периметр укріплення, деякі розміщуються з 
внутрішнього боку оборонних мурів, маючи прямокутний або 
трапецієподібний план. Їх типологія наближається до веж 
римських укріплень, досліджених на півдні України та в районі 
Дністра, а також має спільні риси з вежами дакійських фортець 
Костешти (Costeşti), Блідару (Blidaru), П’ятра Рошіє (Piatra 
Roşie), римських фортець Арутела (Arutela) та Раковіца 
(Racoviţa) (Румунія). 

В датуванні мурів та веж було застосовано  методику 
порівняльного аналізу будівельних розчинів мурувань, який 
дозволив дійти висновку щодо їх приналежності до однієї 
будівельної фази, розділеної на три етапи незначними часовими 
проміжками. Хронологічну прив’язку цієї будівельної фази було 
здійснено на підставі нечисленних, але типологічно конкретних 
речових знахідок, що датуються першими століттями нашої ери. 
Саме в цей час територія Середньої Наддністрянщини 
опинилася в зоні впливу римських провінцій, розташованій поза 
кордонами лімесу (англ. limes), але контрольованій римлянами, 
які перебували в таборах вексиляцій поза лімесом. Дослідники 
вважають, що в цей час було два переселення гето-дакійських 
племен з римської провінції Дакія на лівобережні землі 
середнього та верхнього Дністра 14.   

13 Там само.  – С. 30 – 38, 53 – 57. 
14 Бандрівський М., Бандровський О. Вказ. праця. – С. 21 – 23; Smiszko M. 
Kultury wczesnego okresu epoki cesarstwa rzymskiego w Małopolsce 
Wschodniej. – Lwów, 1932. – S. 163 – 176; Цигилик В.М. Вказ. праця. 
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Будівельний розчин, застосований в муруваннях 
кам’янецьких давніх веж та мурів, характеризується 
надзвичайною ретельністю та культурою технології 
приготування 15. Він складається з вапняного в’яжучого та 
заповнювача у вигляді подрібненого до пилуватої фракції 
доломітизованого вапняку з домішками лесової осадочної 
породи (алевриту), вугілля, піриту, кремнію, гідроокису заліза, 
рослинного клею, а також подрібненої кераміки, яка за складом 
тіста аналогічна знайденим в межах укріплення фрагментам 
керамічних виробів перших століть нашої ери. За попередніми 
висновками ми розглядаємо цей розчин як аналог мурувального 
розчину типу mortarium 16, що застосовувався при будівництві 
римських укріплень 17. 

Аналогічний будівельний розчин застосовано також при 
спорудженні кам’яних пілонів Замкового мосту. Незважаючи на 
те, що міст багаторазово добудовувався (зокрема  первісні 
пілони було з’єднано стрілчастими арками, а наприкінці ХVІІ 
ст. обмуровано ззовні суцільними мурами), нам вдалося 
дослідити фрагменти давнього ядра мосту і відібрати розчини 
мурувань пілонів та арок. Їх порівняння показало приналежність 
пілонів та арок до різних будівельних фаз а також тотожність 
розчинів пілонів до розчинів давнього оборонного поясу 
Старого замку – описаної вище системи мурів та малих 
квадратних веж. Рівень будівельної технології та якість розчину 
мурування пілонів мосту, що становлять монолітну 
конструкцію, є свідченням надзвичайно високої професійної 
майстерності мостобудівничих. Оскільки муровані арки мосту, 
що мають готичний абрис, збудовані на іншому розчині й 
належать до будівельної фази після татаро-монгольської навали 
(кінець ХІІІ ст.)., пілони, безперечно, мають значно давніший 
вік. Отже, в першій будівельній фазі, значно ранішій ніж 
давньоруська, муровані пілони мосту були з’єднані дерев’яною 
конструкцією. Оскільки Давня Русь не мала досвіду 
будівництва мурованих мостів, версія щодо місцевого 
походження мосту виключається.  

Фрагменти мурів на ідентичному пілонам і давнім вежам 
будівельному розчині виявлено в межах острова. Один з 
фрагментів становить унікальний для Кам’янця циклопічний 
мур, складений з великих каменів, розміри яких сягають 0,8 х 
1,2 м. 

15 Пламеницька О., Пламеницька Є. Вказ праця. – С. 70. 
16 Пламеницька О. Замковий міст у Кам’янці-Подільському, пам’ятка 
архітектури ІІ – ХVІІІ ст. Комплексні дослідження. Рукопис. – Київ, Фонд 
„Замковий міст”, 2001. – С. 311.  
17 Biernacka-Lubańska M. The Roman and early-byzantine fortifications of 
Lower Moesia and Northern Thrace. – Ossolineum: Wydawnictwo PAN, 1982. – 
S. 117 – 119.- 
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Наші дослідження містобудівної структури в межах 
острова також виявили цікаві закономірності. Розпланувальна 
система Старого міста демонструє цікавий феномен – ринкову 
площу, яка в своїй еволюції пройшла кілька етапів, а водночас 
зберегла прямокутну форму, чужорідну в системі нерегулярної 
мережі вулиць. Аналізуючи етапи трансформації ринку, ми 
прийшли до гіпотези щодо існування в її основі дуже давньої 
регулярної топографічної структури, яка була використана 
середньовічними урбаністами і зумовила застосування 
ортогональної системи розпланування вже в період Давньої 
Русі. Такою топографічною структурою ми гіпотетично 
вважаємо castrum romanum 18, що імовірно, мав відношення до 
періоду, коли Європейська Сарматія опинилася в 
безпосередньому контакті з провінціями Римської імперії. В 
межах ринкової площі археологічні розкопки не проводилися. 
Але ринок впродовж понад шість століть будувався і 
перебудовувався на розгалуженій мережі мурованих 
двоярусових пивниць. Оскільки пивниці, як правило, заглиблені 
у материковий шар, нижні культурні шари при будівництві 
майже повністю знищено. Тим не менше маємо випадкові 
знахідки на неушкоджених ділянках між мурами фрагментів 
каркасних дерево глинобитних жител ХІІ – ХІІІ ст., а в одній з 
пивниць ринку, на глибині 4 м від сучасної денної поверхні, – 
кераміки початку ІІІ ст.н.е., яка лежала в шарі, прилягаючому до 
основи фундаменту. Цілком зрозуміло, що на таку глибину 
потрапити випадково вона не могла.    

Існування давнього віадуку та системи оборонних 
укріплень по обидва його боки в перші століття нашої ери, а 
також регулярна урбаністична структура в центрі острова 
змусила авторку шукати історичний та містобудівний контекст 
та архітектурні аналоги досліджених споруд в джерелах, 
пов’язаних з цим історичним періодом. 

Ми звернулися до автентичних джерел, що відображають 
архітектуру римських провінцій періоду Траянових воєн, 
зокрема до рельєфів колони Траяна в Римі. На рельєфі № ХСІХ 
19 показано міст, атрибуція якого як мосту через Дунай, 
збудованого Аполлодором Дамаським, автором Форуму Траяна 
та колони Траяна в Римі (Apollodoro di Damasco, l’architetto del 
Foro di Traiano e della Colonna Traiana ), 105 р. н.е. біля міста 
Дробета (нині Турну-Северин) (Drubetae, l’attuale Turnu Severin) 
в колишній Дакії (нині Румунія), загальновизнана дослідниками 

18 Пламеницкая О. Особенности средневековой застройки центра Каменца-
Подольского // Архитектурное наследство. - № 33. – Москва: Стройиздат, 
1985. – С. 59 – 61.  
19 Cichorius C. Die Reliefs der Trajanssäule: Die Reliefs des zweiten Dakischen 
Krieges. – Bd. I, II, III. – Berlin: Reimer, 1896 – 1900.  
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(Antonescu D., Antonescu Th., Ascbach J., Branga N., Choisy A., 
Cichorius C., Coarelli F., O’Connor C., Cornell T., Matthews J., 
Davies J., Diacoviciu C., Diacoviciu H., Duperrex E., Galliazzo V., 
Gauer W., Gazzola P., Popescu, Tudor D. та ін.).  Цей міст 
привернув нашу увагу подібністю архітектурно-
конструктивного вирішення – поєднанням мурованих пілонів з 
дерев’яною конструкцією аркових ферм. Вивчення значного 
масиву інформації, пов’язаної з мостом Аполлодора через 
Дунай, привело нас до несподіваних висновків. 

Атрибуція дослідниками мосту на рельєфі як мосту через 
Дунай ґрунтується на серії серйозних компромісів. Вони 
полягають у тому, що більшість важливих деталей гранично 
натуралістичного зображення мосту на колоні абсолютно не 
відповідає характеристикам мосту через Дунай, залишки якого 
були обміряні в 1858 р.20 За обмірами загальна кількість пілонів 
становила 21 або 22, відстань між пілонами в осях – 28,5 сажнів 
(55,5 м), в світлі – 21 сажень (41 м), загальна довжина мосту з 
тріумфальними арками – 590,6 сажнів (1134,9 м), розміри 
пілонів мосту становили 14,6 х 18 м (за А.Popovici). Усі зусилля 
дослідників, пов’язані з атрибуцією мосту, полягають у 
пошуках правдоподібних і переконливих пояснень відмінностей 
цих споруд, які очевидні. Жоден з параметрів зображення не 
відповідає також опису Діона Касія (Dion Cassio) ІІІ ст.н.е.  За 
описом  пілонів було 20, вони були заввишки 150 стіп (45 м), 
завширшки (напрям не вказано) 60 стіп (18 м), відстань між 
ними становила 170 стіп (50 м), яку, як вважають дослідники, 
подано в осях. Пілони з’єднувалися арками, матеріал яких не 
зазначено. Навіть ігноруючи незначні розбіжності з обмірними 
даними, можемо дійти до висновку, що масштаби споруди були 
величезними. 

На колоні Траяна зображено міст, п’ять прогонів якого 
перекрито дерев’яними арковими фермами, що лежать на шести 
мурованих пілонах. З боку лівого берега – глуха площина, 
вирішена двома арковими нішами. Конструкція дерев’яних 
ферм та огорожі мосту зображена детально: видно цвяхи в 
місцях з’єднання елементів. Масштабом цього зображення 
слугує огорожа, висота якої за всіх історичних часів була 
незмінною і сумірною до людського зросту – 1,2 м, тобто 4 
фути. Виходячи з цього основні параметри конструкції 
виглядають наступними: середній розмір прогону в осях – 7,7 м, 
ширина пілонів по фасаду – 2,1 м, довжина основної аркової 
частини мосту – 38,5 м. Отже, на рельєфі зображено невелику 
споруду, параметри якої не відповідають жодному з параметрів 
мосту через Дунай. Йдеться не просто про більший міст, а про 

20 Tudor D. Podurile romane de la Dunarea de Jos. – Bucureşti, 1971. – P. 12.  
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міст, прогін якого більший приблизно в сім (!) разів. Увесь міст, 
зображений на колоні Траяна, вмістився би в одному (!) 
реальному прогоні моста через Дунай.  

Через це конструктивну ідеологію зображеної на рельєфі 
дерев’яної аркової ферми з чотирьох елементів, що перекриває 
прогін у 7 м, не можна механічно переносити на прогін в 50 м. 
Така велика ферма втрачає конструктивну логіку, її здійснення 
практично нереальне, враховуючи, що таких ферм треба було 
збудувати близько 60. Якщо при прогоні в 7 – 8 м поділ 
дерев’яної арки на 4 елементи є технічно виправданим, важко 
уявити з’єднання чотирьох дерев’яних брусів завдовжки понад 
10 м, як це пропонує  С.O’Connor для прогону дунайського 
мосту. При цьому він зменшує прогін до 32 м, оперуючи 
виключно приблизними даними Діона Касія і не беручи до 
уваги точних археологічних обмірів 21.  Дослідники, які 
усвідомлювали конструктивну алогічність зображення щодо 
реального прогону, неминуче збільшували кількість і 
зменшувати довжину елементів ферми: О.Шуазі (A.Choisy) 
запропонував ферму з 9 елементів, Е.Дюпре (E.Duperrex)  з 11 
елементів. Можна розглядати й інші деталі зображення мосту, 
які не мають жодного сенсу (перила заввишки 11 м, кам’яні 
блоки 6 х 12 м тощо).  

Виникає природне запитання – чому Аполлодор, автор 
проекту мосту, який водночас керував роботами по 
спорудженню колони, свідомо припустився стількох 
неточностей?  

Отже, цілком очевидно, що зображення на рельєфі № 
ХСІХ дослідники використовують вельми довільно, скоріше як 
ідею, а не як іконографію реальної споруди. Загальновизнана 
атрибуція жодним дослідником не аргументована. Єдиним 
аргументом залишається те, що на колоні зображено міст. І 
оскільки ніхто не визначав його реальний масштаб, дослідники, 
не знаходячи на колоні інших зображень, які б однозначно 
сприймалися як міст, але водночас стійко переконані, що 
дунайський міст мав конче бути відтворений на колоні, з 
великими припущеннями „прив’язали” до нього рельєф № 
ХСІХ. Звідси походить наступна помилка: брак джерельної 
інформації щодо вигляду мосту через Дунай поповнили із 
зображення на рельєфі, спричинивши виникнення версії про 
дерев’яні аркові ферми дунайського мосту. А тоді виникає 
закономірне запитання: які арки описував Діон Кассій в ІІІ ст.? 

Попри те, що у встановленому сьогодні за рельєфами 
колони маршруті військової виправи Траяна Дробета належить 
до чільних пунктів, ми стверджуємо, що атрибуція одного з 

21 O’Connor C. Roman Bridges. – Cambridge University Press, 1993. – P. 144. 
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головних сюжетів є надзвичайно хисткою, а його важливі деталі 
досі не дістали переконливих пояснень у істориків архітектури.  

Невеличкий міст, показаний на рельєфі, радше за все, був 
типовим військовим мостом, яких було збудовано декілька 
впродовж військової кампанії Траяна – на переправах через 
численні річки Дакії, зокрема Pons Augusti, Pons Vetus, Pons 
Aluti та ін. Не виключено, що мости були збудовані за проектом 
Аполлодора Дамаського, який, як відомо, брав участь у походах 
Траяна. І оскільки дослідники визнають, що в римському 
мостобудівництві конструкція аркових ферм є унікальною 22, 
цілком зрозуміло, що архітектор, її автор, намагався відобразити 
на рельєфі цю конструкцію детально.  Тому вважаємо, що вона 
виглядала саме так, як показано на рельєфі, включно з розміром 
прогону і поділом на елементи. Отже, її цілковитий незбіг з 
дунайським мостом не виключає інші версії атрибуції мосту на 
рельєфі № ХСІХ. Одну з таких версій ми запропонували, 
виходячи з порівняння конструктивних схем мосту на рельєфі з 
давнім ядром Замкового мосту в Кам’янці-Подільському. Попри 
певну зухвалість такого співставлення, результат виявився 
вражаючим. 

1. Обидва мости з’єднують оборонне укріплення з містом. 
2. Обидва мости мають по п’ять прогонів з шістьма 

мурованими пілонами.  
3. Будівельний матеріал пілонів та арок різний. 
4. Довжина (в осях крайніх пілонів) аркової частини мосту 

на рельєфі – 37,9 м, мосту в Кам’янці-Подільському – 38,1 м.23 
5. Ширина пілонів по фасаду однакова – 2,1 м. 
Опускаючи тут низку дрібніших збігів, детально 

проаналізованих в інших працях 24, наголошуємо головне: 
конструкція дерев’яних ферм мосту, зображеного на колоні  
Траяна, сумістилася з пілонами мосту в Кам’янці-Подільському 
без жодних змін у пропорціях, кількості елементів, розмірах. На 
цій підставі ми запропонували реконструкцію Замкового мосту 
в Кам’янці на ІІ – ІІІ ст. н.е. за взірцем мосту на рельєфі.  

Не роблячи глобальних висновків, залишимо історичні 
пояснення такого збігу на майбутнє. Однак, маємо підстави 
вбачати в кам’янецькому мості римський військовий міст, 

22 O’Connor C. Ор. cit. – P. 143. 
23 Для мосту через Дунай цей розмір становить 1055 м. 
24 Пламеницька О., Пламеницька Є. Вказ. праця. – С. 50 - 51; 
Пламеницька Є., Пламеницька О. Фортечний міст Кам’янця-Подільського: 
хронологічна і типологічна атрибуція // Архітектурна спадщина України. – 
Вип. 2. – Київ, 1995. – С. 21 – 33; Пламеницкая О.А. Исследования 
Каменца-Подольского над Днестром: (К вопросу атрибуции моста на 
рельефе колонны Траяна в Риме) // Restoration, reconstruction, urboecology. 
Матеріали до щорічного міжнародного симпозіуму RUR’98. – Одеса – 
Білгород-Дністровський, 1998. – С. 52 – 55. 
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збудований на віддалених північних землях, контрольованих 
римлянами під час кампанії Траяна і пізніше.  

Знахідки великого комплексу давніх архітектурних споруд 
в Кам’янці-Подільському та їх історична інтерпретація 
викликають дискусії, а в деяких істориків, через відсутність 
тогочасних писемних джерел і археологічну недослідженість 
міста – повне заперечення. Інші дослідники, ґрунтуючись на 
ідентичних архітектурних пам’ятках, археологічно досліджених 
в регіоні середньої течії Дністра (в тому числі недалеко від 
Кам’янця), а також на археологічних знахідках 25, наполягають 
на необхідності продовження пошуків. По суті мова йде про те, 
що вплив римської культури, через посередництво контактів 
романізованої Дакії з Європейською Сарматією, на розвиток 
урбаністичної та будівельної культури, а також християнізацію 
Середнього Дністра був більш глибоким та масштабним, ніж 
вважалося раніше 26.  

Останнім кроком в цій розвідці будуть гіпотетичні 
міркування з двох питань, які, як вважалося, вже давно 
вирішені: як виглядав міст через Дунай та де знаходиться його 
зображення на колоні Траяна. Зважаючи на значення мосту у 
військовій кампаній Траяна, малоймовірно щоб збудований 
Аполлодором міст не був на ній відображений. 

На нашу думку античні автори не помилялися, 
характеризуючи міст  як „кам’яний” 27. Дослідники, зважаючи 
на рельєф колони Траяна з дерев’яними фермами, відносили це 
тільки до пілонів, берегових опор та порталів мосту. Втім, 
спорудження 20 масивних (14 х 18 м) мурованих опор, 
облицьованих плитами вагою до 750 кг (знайдених в натурі) 
суперечило їх використанню для конструктивно алогічної, 
трудомісткої та недовготривалої дерев’яної конструкції. Її 
існування піддає сумніву P.Gazzola, який вважає, що „nella 
Colonna Traiana gli archi e i parapetti figurano construiti in legno, 
ma da alcuni si vuole che il bassorilievo ci mostri il manufatto prima 
del termine dei lavori” 28. А тому постає версія, що Аполлодор 
Дамаський, автор великопрогінного (43,5 м) бетонного купола 

25 Бандрівський М., Бандровський О. Вказ. праця; Бандрівський М. Про 
час появи техніки кам’яної кладки і мурування на західноукраїнських землях 
// Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація. - № 8. – Львів, 1997. – С. 33 – 
40. 
26 Пламеницька О., Пламеницька Є. Вказ. праця.; Пламеницька О. Новий 
погляд на початки християнської архітектури в Україні-Русі (скельні 
монастирі Наддністрянщини) //Українська Академія мистецтва. 
Дослідницькі та науково-методичні праці. – Вип. 7. – Київ, 2000. – С. 144 – 
151; Пламеницька О. Християнські святині Кам’янця на Поділлі. – Київ: 
Техніка, 2001. – С. 11 – 19.  
27 Tudor D. Op. cit. – P. 134. 
28 Gazzola P. Ponti Romani. – T. II. – Firence & Leo Olschki, MCMLXIII. – P. 
137. 
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римського Пантеону, не ставив у військових умовах 
невиправдано дорогого експерименту з дерев’яними фермами, а 
скористався з римського досвіду швидкого монтажу мурованих 
арок, додавши до нього одну суттєву деталь – римський бетон. 
Цим Аполлодор довів можливість його застосування на 
великопрогінних конструкціях, що і було предметом подиву 
сучасників. Свідчення античних авторів про „руйнацію” цього 
моста Адріаном стосувалися, на наш погляд, саме бетонного 
мосту (дерев’яний простіше було „спалити”). Отже, Діон Кассій 
описав бетонні арки мосту, які сприймалися як муровані. 
Поспішну руйнацію цього стратегічного об’єкту Адріаном 
можна пояснити не страхом перед варварами (тогочасна 
офіційна версія), а його великою неприязню до талановитого 
Аполлодора, який уславив себе спорудженням мосту, а 
водночас насмілився піддати критиці запроектований Адріаном 
храм Венери і Роми (125 р.), що коштувало йому життя. 
Відомий твір Аполлодора певною мірою розділив долю творця. 

Споруду, про яку ми говоримо, можна знайти на рельєфі 
№ LXXXVI Траянової колони, де зображено мурований міст з 
34 арками (частину споруди затуляє корабель). Міст зображено 
з використанням своєрідного прийому „розгорнутої 
перспективи” – з одночасним зображенням обох фасадів, 
симетричних до центральної вісі, тобто з подвоєним числом 
арок. На рельєфі, як і на сюжеті № ХСІХ, зображено 
жертвоприношення бика з тими самими персонажами, при чому 
в обличчі жерця, на нашу думку, проглядають портретні риси 
Аполлодора (скульптурний портрет якого зберігається в 
Гліптотеці в Мюнхені). Жрець, який сильним рухом прихилив 
голову бика, символізує Аполлодора, геній якого підкорив 
могутній Дунай 29.  

Спростовуючи атрибуцію загальноприйнятого зображення 
мосту на Траянові колоні, а, отже, певною мірою і маршрут 
виправи Траяна, ми усвідомлюємо, що наші висновки в 
контексті історіографії колони надто сміливі, щоб здобути 
популярність серед дослідників цього унікального об’єкту. 
Однак, вважаємо, що в цьому питання не можна ставити крапку 
доти, доки не буде проведено перевірки усіх джерел і фактів. А 
тому залишаємо за собою право на гіпотезу, яка в контексті 
досліджень Кам’янця-Подільського є маргінальною, а втім для 
історії архітектури має самостійне значення. 

Не менш важливим є встановлення історичного зв’язку 
між мостом, зображеним на колоні Траяна і мостом у Кам’янці-
Подільському. Дослідження в цьому напрямі тільки 
починаються. Але наявні факти примушують пильніше 

29 Пламеницька О., Пламеницька Є. Вказ. праця. – С. 52. 
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придивитися до регіону Середнього Дністра, який на початку 
нашої ери виконував роль контактної зони між язичницьким 
праслов’янським та антично-християнським світом. Не 
випадково саме на середньому Дністрі знаходиться найбільший 
в Європі комплекс з 42 скельних монастирів – перших в цьому 
регіоні і, вірогідно на землях майбутньої Русі-України, 
місіонерських центрів християнства, що з’явилися тут задовго 
до офіційного хрещення Русі. 
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