
УДК 72.01

Петро Ричков

КОРЕЦЬ І КАТЕРБУРГ:
ДВА УРБАНІСТИЧНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ НА ВОЛИНІ

В КІНЦІ XVIII СТ.

Правління останнього польського короля
Станіслава Августа Понятовського (1764-1795) було
достатньо сприятливим для нових архітектурних
та містобудівних ініціатив. Сам король, котрий
не випадково отримав характеристику «короля-

архітектора» [1], започаткував декілька сміливих
містобудівних акцій, заохочуючи водночас до
подібної діяльності представників магнатських
кіл [2]. Не дивно, що починання короля часто
відігравали роль дієвих імпульсів для подібних замірів
в аристократичному середовищі Речі Посполитої
[3]. Загалом, на думку дослідників, друга половина
XVIII ст. характеризувалася в Польщі помітною
активізацією інтересу до втілення нових
урбаністичних задумів з метою подальшого розвитку
міст [4]. Подібні тенденції органічно вписувалося
в суспільно-економічну доктрину Просвітництва,
в контексті якої виробництво і потреби його
архітектурно-просторового оформлення стають
вагомими чинниками урбаністичних ідей. Найпоказо-
віший приклад - знамените французьке місто Шо
авторства архітектора К. Леду, будівництво якого
розпочалося в 1775 році і було цілковито
підпорядковане функціонуванню потужної солеварні. Саме
в цей плідний період з явилися нові типи міських
будівель, прокинувся інтерес до реформування
сільських поселень, з явилися раціональні підходи
до урбаністичного проектування.

Нові урбаністичні ініціативи в Польщі так само
грунтувалися переважно на потребі створення
у містах нових можливостей для промислового
виробництва і для забезпечення реальної
конкуренції на внутрішньому та закордонних ринках.
Найпоказовішою в цьому відношенні вважається
діяльність надвірного литовського підскарбія Ан-
тонія Тизенгауза, котрому належить заснування
низки нових міст протягом 1760-х- 1770-х років [5].
Особливим розмахом вирізнявся замовлений ним
проект нового містечка Лосошня поблизу Гродно,
яке уявляло собою цілісний містобудівний
комплекс промислових, адміністративних та житлових
об єктів, згрупованих навколо декількох круглих
площ з відцентровими вулицями [6].

Цей процес не міг не зачепити і інші периферійні
території Речі Посполитої, зокрема Волинь. Маємо
тут два показових приклади реалізації цілісних
урбаністичних задумів в останній чверті XVIII ст.
Це невелике містечко Катербург (тепер село Ка-
теринівка Кременецького району Тернопільської

області) та місто Корець на сході Волині [7].
Урбаністичний задум в Катербурзі зачіпав фактично ціле
поселення, тоді як акція в Корці носила обмежений
характер (ринкова площа у центрі міста), однак
обидва приклади можна розглядати як показові
спроби реалізації цілісних урбаністичних проектів.

Невелике містечко Катербург (Катринбург, Кате-
ринбург) було «виставлене» в останні роки
існування першої Речі Посполитої на грунтах давнього села
Вербиці (Wierbicy) його господарем графом
Юзефом Плятером, каштеляном троцьким [8]. Назва
містечка походить від імені його укоханої дружини
Катерини з Сосновських, воєводини полоцької.
Точна дата цієї акції залишається нез ясованою, однак
найбільш імовірним виглядає період 1780-х років,
тобто ще до другого та третього поділів Польщі. Не
з ясовано хто був її автором, хоча не виключається
безпосередня заангажованість самого власника.

Головною віссю центричної розпланувальної
композиції Катербурга стала транзитна дорога з
Кременця у напрямку Ямполя. Уцілілий
фіксаційний план містечка 1935 року [9], хоча і має
достатньо пізнє походження (рис.1), тим не менш

Рис.1. Ситуаційний обмірний план Катербурга:
1 - костел; 2 - церква; 3 - школа. 1935р. Графічне
опрацювання автора за матеріалами PW ZAP.
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Рис.2. Розпланувальне ядро Катербурга:
а - обмірний план 1935 р.; б- графічна реконструкція вихідної розпланувальної схеми. Опрацювання автора.

дає можливість гіпотетичної реконструкції
первісного задуму. Розпланування нового Катербурга
передбачало створення другої вулиці під прямим
кутом до головної. На її південному закінченні мав
знаходитися православний храм, а на північному -
католицький. На сьогоднішній день існує лише
дерев яна православна церква, щоправда пізнішого
походження, а католицький костел Св. Юзефа, на
жаль, був втрачений за радянських часів.

На перетині двох вулиць була передбачена
кругла площа с чотирма симетричними будівлями
торгівельно-ремісничого призначення.
Незважаючи на значні відхилення фіксаційного плану від
геометричної правильності (рис. 2 а), спричинених
значною віддаленістю в часі, існує можливість
гіпотетичної реконструкції первісної ідеалізованої
розпланувальної схеми (рис.2 б). Навколо круглої
центральної площі передбачалося перше кільцеве
пасмо, котре можна охарактеризувати як щось схоже

на невеликий озеленений бульвар. Далі по периметру
облаштовувалися два пасма забудови однотипними
будинками міщан, атавістичні рештки яких можна
помітити навіть на сучасній аерокосмічній зйомці
(рис.З). В композиційній схемі не можна не помітити
і певних пропорційних співвідношень, котрі,
безперечно, мали були застосовані під час винесення
в натуру вихідного проектного задуму.

Цікавий урбаністичний експеримент був
втілений на практиці у Корці його власником Юзефом
Клеменсом Чарторийським (1740-1810). Як
відзначається в біографічних нотатках, доволі тривалий
період його життя з 1765 до 1788 був пов язаний з
майже безвиїзним перебуванням на Волині у своєму
родовому гнізді Корці. Дехто з авторів саме до заслуг

князя Ю. Чарторийського відносить започаткування
на Волині перших спроб сучасного господарського
промислу, визнаючи його лідерство в середовищі
таких же активних господарників як Прота Потоцького,
Михайла Любомирського, Тадеуша Чацького [10].
Він заснував у Корці навіть «економічну школу».
Однак якщо більшість ентузіастів після останнього

Рис. З Сучасний стан забудови Катеринівки.
Загальний вигляд. Інтернет-ресурс Google Earth (2011р.).
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розбору Польщі зазнали фінансового краху, то
господарство Чарторийського продовжувало процвітати
в першому десятилітті XIX ст.

В 1788 році населення Корця нараховувало до 2
тис. душ [11], що по тодішнім критеріям було
достатньо значним показником. Серед підприємств
тут були гарбарня, бровар, млини, медоварня,
великий склад тютюну, фабрики заліза, ремнів, меблів,
капелюхів, полотен, сукна та ін. Але найбільшим
розголосом в Польщі та навіть за її межами
вирізнялася фабрика фаянсу і порцеляни, для становлення
якої 17 вересня 1783 року князь уклав контракт з
німцем Францом Мезером [12].

Очевидно, що до впорядкування центральної
частини містечка мали відношення німецькі фахівці,
котрих на запрошення князя приїхало до Корця
чимало. Вже у 1778 році йому вдалося виклопотати
для містечка двотижневі ярмарки, що є вагомим
свідченням на користь успішного функціонування
його виробничих закладів. Імідж підприємництва
зберігся за Корцем і в другій половині XIX ст.
Зазначалося, що місто є оселею багатих купців зерном та
лісом, котрі змагаються поміж собою в торгівлі та
в пихатості, відтак тут багацько помітних та
величних будинків, котрим однак бракує смаку, а садиба
купців Горенштайнів, що складається з кількох
плациків, взагалі схожа на панську резиденцію [13].

Очевидно цілком, що архітектурний комплекс
ринкової площі в Корці був логічним результатом
економічного благополуччя містечка. Можна
також припустити, що безпосереднім поштовхом до
урбаністичної інфраструктури міста став приїзд
сюди чисельної німецької громади, а з іншого боку -

Рис. 4. Корець. Фіксація розпланування ринкової площі.
Креслив Г. Дендерович. 1809 р. Графічне опрацювання

автора за матеріалами PW ZAP.

необхідність формування просторових умов для
торгівлі,- як поточної роздрібної, так і ярмаркової.

Найстаріше з відомих зображень корецького
експерименту датується 1809 роком [14] (рис.4).
Фактично перетворення торкнулися центральної
зони старого міста. Подібно Катербургу тут також
було впроваджено центричну планувальну схему з
вісьмома радіальними вулицями. Один з діаметрів
вписувався в головний міський тракт. На кожній

Рис. 5. Корець. Загальний вигляд первісного стану ринкової площі. Графічна реконструкція автора.
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Рис. 6. Корець. Ринкова площа в структурі старого міста. Фрагмент фіксаційного плану міста. 1822 р.
За матеріалами РДВІА.

зі сторін правильного восьмигранника були
розташовані однотипні будівлі, котрі з усіх сторін
огороджували внутрішній ринковий простір. При
цьому діагональні сторони восьмикутника були
дещо коротшими, а тому їхні прясла складалися
лише з двох будівель, тоді як інші - з чотирьох.
Таким чином по периметру площі було споруджено
24 однакових в плані будинків. Відтак з великою
долею імовірності можна говорити про подібність
їхніх об ємно-просторових форм (рис.5).

На одному з наступних планів міста 1822 року
ця ринкова площа все ще достатньо чітко артику-
льована (рис. 6) [15]. Чітко видно, що вона була
розпланована в просторовому центрі історичної
частини міста у вигляді правильного
восьмикутника. З його зовнішніх кутів виходили відповідно
вісім радіальних вулиць. В напрямку схід-захід
через площу проходила головна транзитна вулиця.
На момент укладання цього плану якихось інших
ознак регулярності не помітно. Натомість чітко
зафіксовано зовнішній оборонний вал та рів зі

сходу, з в їзною брамою, біля якої розташовувався
францисканський монастир.

Пізніший архівний документ, датований 1860
роком [16] (рис. 7), хоча і засвідчує витривалість
розпланувальної геометрії площі, водночас
демонструє непоодинокі і достатньо хаотичні зміни в її
периметральній забудові, хоча ще непомітні
спотворення просторової структури площі і вулиць.
Протягом наступного півстоліття руйнування
просторового укладу ринку і навколоринкової забудови
продовжувалося і станом на початок 1920-х років
їх деструкція стала ще більш виразною [ 17] (рис.8).

Сьогодні, на жаль, Корець цілковито втратив цей
оригінальний фрагмент свого урбаністичного
минулого. Тому було декілька причин. Вже в 29 червня
1881 року велика пожежа знищила у місті декілька
сотень домів, не оминувши очевидно і приринкові
житлові будинки та склепи. Свій деструктивний
внесок внесло і XX століття з декількома

адміністративними та побутовими новобудовами. Тим
не менш локалізація існуючої нині міської площі
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Рис. 7. Корець. Ринкова площа станом на I860р. Фрагмент фіксаційного плану. За матеріалами РДІЛ.

Рис.8. Корець: а-забудова ринкової площі станом на 1920-і рр. Фрагмент обмірного плану. За матеріалами AAN;
б - сучасний стан навколоринкової забудови. Інтернет-ресурс GoogleEarth (2011р.).

в цілому генетично походить від своєї попередниці,
хоча і не має жодних конкретних паралелей окрім
просторової спадковості.

Урбаністичні експерименти Корця та Катербурга
засвідчують конструктивну роль приватної ініці¬

ативи, котра стала самодостатнім імпульсом для
появи нових урбаністичних трансформацій згідно
тогочасних трендів у містобудівному мистецтві
першої Речі Посполитої [19]. Особливо це
стосувалося тих випадків, коли власники (в даному випадку
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Ю. Плятер та Ю. Чарторийський) демонстрували
обізнаність з останніми містобудівними
реалізаціями у Західній Європі. Тому для них можливість
реалізувати в своїх володіннях свіжі урбаністичні
ідеї розглядалась водночас в декількох площинах:
і як демонстрація свого суспільного статусу, і як
підтвердження владного потенціалу, і, зрештою,
як впровадження нових форм господарювання.
Неодноразово відзначалося, що це явище виглядає
доволі специфічним і заслуговує на особливу увагу
дослідників [20].

Тому не випадково в історичних оцінках
польського урбанізму роль впливової і освіченої
магнатерії у XVIII ст. була визнана першорядною.

Урбаністичні експерименти, задумані і втілені в цих
двох волинських містах в 1780-і роки, це яскраві
приклади конструктивності і вагомості цієї ролі.
А самі ці приклади безумовно можуть вважатися
оригінальним і своєрідним віддзеркаленням своєї
історичної доби. Водночас знання їх особливостей
дозволяє за сучасною розпланувальною мережею
і Корця, і особливо Катербурга-Катеринівки,
розгледіти напівзатерті сліди давніх пошуків
урбаністичної досконалості, яка все ще залишається
«закодованою» в сучасній забудові. А відтак є
важливою передумовою для розуміння минулого і
прогнозування майбутнього.
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Стаття присвячена витокам та просторовому аналізу двох урбаністичних експериментів на
південно-східних околицях першої Речі Посполитої, здійснених в останній чверті XVIII ст. в двох невеликих містечках -
Корці та Катербурзі. В обох випадках власники поселень, відповідно князь Юзеф Клеменс Чарторийський
та граф Юзеф Плятер, сприяли розробці та реалізації регулярних розпланувальних засад класицистичного
моноцентризму з центральною площею та радіальними вулицями. Протягом наступних двох століть
особливі риси цих реалізацій були поступово майже повністю втрачені. Однак завдяки уцілілим
картографічним джерелам маємо можливість прослідкувати та оцінити їх місце в історії містобудівного мистецтва на
території історичної Волині.

The article is devoted to the sources and spatial analysis of two urban experiments on the south-east borders
of the first Polish Commonwealth, carried out during the last quarter of 18th century in two small towns - Korets
and Katerburg. In both cases the proprietors of settlements, accordingly prince Josef Clemens Czartoryski and
count Josef Platter, assisted development and realization of regular planning principles of classical mono-centrism
with a central place and radial streets. During next two centuries characteristic patterns of both these realization
were gradually almost fully lost. However due to survived cartographic sources there is opportunity to trace and
estimate their place in the history of town-planning art on the territory of historical Volyn.
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