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25 грудня 2015 р. на засіданні Консульта
тивної ради з питань охорони культурної
спадщини Хмельницької області відбулося
обговорення концепції реставрації палацу
СенявськихЧарторийських у Меджибізькій
фортеці з пристосуванням його під музей.
Палац СенявськихЧарторийських (XVI ст.) є
пам’яткою архітектури національного значен
ня, охоронний № 764/1. Концепцію реставрації
презентувала група фахівців під керівництвом
Т. В. Філіпової (м. Київ). Розробці проекту
передував тривалий цикл дослідницьких та
пошукових робіт, які було виконано впродовж
2015 року. Фахівцями було здійснено історико
архітектурні дослідження включно з аналізом
праць попередніх дослідників Меджибізької
фортеці (Є. Лопушинської, Ю. Толкачова та
ін.), так і серію натурних і лабораторних
фізикохімічних вимірів.

У ході доповіді архітекторреставратор
Тетяна Філіпова звернула увагу на факт, який
до цього часу не був помічений дослідниками.
Як засвідчив перегляд фотографічних матеріа
лів під час підготовки проекту реставрації, у
головного корпусу палацу СенявськихЧарто
рийських (рис. 1) існує аналог, який за багатьма
ознаками надзвичайно подібний до нього. Це
замок Петера Фейгеля (рис. 2, 3), що роз
ташований у селі Бетлановце (Словаччина,
географічні координати пам’ятки 48° 58' 50.17"
N 20° 23' 31.87" E). Стиль та планування обох
будівель є надзвичайно подібними, а окремі
архітектурні деталі збігаються до найменших
подробиць. Цікаво, що обидві пам’ятки давно
відомі, а їхні описи, присутні у сусідніх томах
енциклопедичного видання «Всеобщая история
архитектуры» – замок Петера Фейгеля у т. 5, а
палац СенявськихЧарторийських у т. 6 [1, 2].
Однак, відмінності у локації обох споруд не
давали читачам можливості співставити їхню
подібність, адже замок Петера Фейгеля є

окремою спорудою, а головний корпус палацу
СенявськихЧарторийських є частиною ком
плексу споруд, до того ж зведеною на більш
ранніх спорудах періоду Великого Князівства
Литовського та прибудованою зсередини до
фортечних мурів. А, однак, аналогії і паралелі
між обома спорудами є незаперечними.

Подамо опис замку Петера Фейгеля –
своєрідного «близнюка» меджибізького палацу.
Нині Бетлановце, де він знаходиться, є селом з
населенням трохи більше 600 чол. [3] у
Кошицькому краї Словаччини, який межує з
Угорщиною. З XI ст. Словаччина входила до
Угорського королівства, а з 1526 р. разом з усім
королівством увійшла до складу монархії
Габсбургів. У різні часи містечко іменувалося
відповідно до мови тих держав, які оволодівали
Словаччиною (нім. – Bethelsdorf, угор. –
Betlenfalva), що необхідно враховувати у
історичних розвідках.

«Всеобщая история архитектуры» подає
дуже коротку згадку про замок у Петера
Фейгеля, констатуючи його архітектурну
простоту та порівнюючи з домом міщанина.
Також наводиться ескізний поверховий план
замку [1, с. 585].

Більш детальні відомості, включаючи фото
графічні, про палац Петера Фейгеля подають
іноземні джерела.

Так, зокрема, у [4] зазначається наступне.
Палац, який є однією з пам’яток поселення, був
побудований у 15641568 рр., як про це
свідчить напис над вхідним порталом. Над
написом з датами знаходяться два родових
герби з ініціалами PF та HB, тобто Петера
Фейгеля (Peter Feigel) і Гелени Пробст
Бетленфалви (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

ПАЛАЦ СЕНЯВСЬКИХ-ЧАРТОРИЙСЬКИХ У МЕДЖИБОЖІ І ПАЛАЦ
ПЕТЕРА ФЕЙГЕЛЯ У БЕТЛАНОВЦЕ (СЛОВАЧЧИНА): СПІЛЬНА

ТИПОЛОГІЯ ТА ІСТОРИЧНІ ПАРАЛЕЛІ

Ігор Западенко
смт. Меджибіж

У статті проаналізовано спільні історичні обставини і архітектурні деталі палацу
СенявськихЧарторийських у смт. Меджибіж (Україна) і замку Петера Фейгеля у
с. Бетлановце (Словаччина). Встановлено наявність подібності обох пам’яток, яка може
бути використана для реставрації палацу СенявськихЧарторийських і для дослідження
історії аристократичних родин Східної Європи XVI ст.



Досягнення та тенденції розвитку
охорони, дослідження та реставрації пам’яток історії і архітектури Східної Європи

28

видно латинський напис «QUIS CONTRA NOS,
SI DEUS NOBISKUM, QUI CONTRA NOS
1568» («Хто проти нас, коли Бог з нами, хто
проти нас 1568») (рис. 4). Мешканці 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
реконструйовано на основі отворів для
опорних балок наприкінці 1950х – на початку
1960х рр. З моменту створення у 1966 р.
заповідного ландшафту «Словенський рай»
(нині Національний парк «Словенський рай»)
до 1975 р. у замку розташовувалася адміні
страція установи.

Першим відомим представником родини
Турзо є землевласник Юрай (Дьйордь) Турзо з
Бетлановце, який у середині XV ст. своєю
комерційною діяльністю проклав родині шлях
до ділової і політичної еліти Східної Європи.
Цього прабатька родини Турзо називають
«Дьйордь 1й», оскільки інший Дьйордь Турзо
(15571616), аристократ і державний діяч, є ще
більш відомою фігурою у політичних інтригах
тогочасної Угорщини.

В [5, с. 7778] палац Петера Фейгеля згаду
ється так: «На початку XVII ст. родина Турзо
широко запроваджує архітектуру пізнього
Ренесансу і раннього бароко у свою будівельну
кампанію... Петер Фейгель і Гелена Пробст,
правнучка Яноша Турзо, отримують побудова
ний раніше палац ТурзоФейгеля у Бетленфалві
(15641568). Його прямокутне планування,
довжина якого дорівнює подвійній ширині,
нагадує більш ранні італійські вілли XV ст.
Фасади було прорізано вікнами із середниками,
подібно до палацу Матьяша в Буді. Фасади
палацу декоровано багатими рослинними 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 орнаментовано зубцями у формі
«ластівчиних хвостів», які увінчують стіни.
Таке увінчання є декоративним розвитком
поясу амбразур, 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 Петера
Фейгеля у Бетлановце називають першою

відомою пам'яткою такого типу у Словаччині,
тобто першим замком без середньовічних
оборонних споруд [6].

Зараз, як свідчать фотографії та публікації,
стан замку в Бетлановце залишає прикре
враження [8]. Будівля є занедбаною, через
давно не ремонтований дах намокають та
руйнуються цегляні, гіпсові та дерев’яні
конструкції. Ренесансні сграффіто ще зберіга
ються над входом до галереї, але їх майже
неможливо прочитати. У доброму стані зали
шаються лише кам’яні елементи: цінний
кам’яний портал вхідних дверей з гербовою
плитою, кам’яні одвірки тощо. Замок знахо
диться у приватній власності, за повідом
леннями медіа його власником є Петер Селіга з
м. Попрад, який купляє історичні об’єкти з
метою подальшого продажу [9]. Станом на
липень 2016 р. замок Петера Фейгеля знов
виставлено на продаж [10] з оголошеною
вартістю 410000 євро та цільовим призна
ченням влаштування готелю, пансіону тощо.

Однак, навіть у такому стані замок Петера
Фейгеля дає чимало матеріалу для порівняль
ного аналізу, який можливо використати у
реставрації палацу СенявськихЧарторийських
у Меджибізькій фортеці. Спільні типологія та
час побудови дають основу для реконструкції
тих елементів палацу СенявськихЧарторий
ських, які втрачено через значний ступінь
руйнування.

Проаналізуємо аналогії та відмінності
палацу СенявськихЧарторийських у Меджибо
жі і замку Петера Фейгеля у Бетлановце.

На відміну від замку Петера Фейгеля, палац
у Меджибожі не має такого ж точного дату
вання, але історична довідка, яку наведено у
Паспорті об’єкту культурної спадщини [7] на
підставі досліджень Г. Логвина, Є. Лопушин
ської та ін., вказує на час його побудови після
1550х рр. Якщо прийняти усталену думку, що
розбудова Меджибізької фортеці разом з
будівництвом палацу відбулися за часів
першого власника з роду Сенявських корон
ного гетьмана Миколая Сенявського (*1489
†1569 рр.) – то обидва палаци побудовані у
один і той самий досить короткий період часу.
Це співпадає з твердженням [5], що характерне
для обох палаців увінчання стін зубцямимер
лонами у формі «ластівчиних хвостів» поши
рюється на теренах Польщі саме у 1560х рр.

Схоже увінчання стін бачимо у багатьох
польських замків і палаців XVI ст., але мерлони
замку Петера Фейгеля і палацу Сенявських
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Чарторийських є не просто подібними, а прак
тично повністю аналогічними за силуетом,
деталями оздоблення і навіть за маленькими
напівкруглими зубчиками у амбразурах між ни
ми. Це найперша деталь, яка кидається у вічі і
надає обом будівлям неймовірної подібності.
Складається враження, що мерлони обох
будівель складено за одним кресленням (рис.
5). Аттики обох палаців мають уздовж фасаду
по 11 зубців, але у меджибізького палацу усі
зубці є прямими, а кути завершуються окре
мими декоративними вазами – а у бетлано
вецького замку крайні зубці є кутовими,
об’єднаними з декоративними вазами. Ще одна
відмінна деталь – центральні фасадні мерлони
замку Петера Фейгеля мають видовжені
центральні стовпчики, яких немає у палацу
СенявськихЧарторийських. З середини куто
вих мерлонів замку Петера Фейгеля підій
маються високі декоративні вази. Їх наявність
ще далі збільшує подібність між нашими
палацами, адже кути палацу Сенявських
Чарторийських також увінчано високими ваза
ми. Характерною особливістю меджибізького
палацу є те, що усі 4 вази мають різну форму.

Довершує аналогію обох палаців точна
подібність їхніх пропорцій. Як свідчить
поверховий план [12], палац Петера Фейгеля
має розміри у плані 29х14 м (рис. 6). Палац
сенявськихЧарторийських має розміри 35х17
м (рис. 7). Тобто, вони обидва мають у плані
однакове співвідношення довжини та ширини:
замок Петера Фейгеля 2,07:1, а палац
СенявськихЧарторийських – 2,06:1. Співвід
ношення висот визначити дещо важче через
зміну рівня денної поверхні з часом. Однак,
якщо реконструювати «нульову відмітку»
палацу СенявськихЧарторийських за рівнем
підлоги першого поверху та порогами
найдавніших дверей, які знаходяться нижче
рівня сучасної денної поверхні, то висота
палацу Петера Фейгеля до карнизу
становитиме приблизно 9 м, висота палацу
СенявськихЧарторийських – приблизно 11 м.

Зауважимо, що робочою документацією, яка
розроблялася колективом під керівництвом Є.
Лопушинської у 1993 р., передбачалося пони
ження рівня денної поверхні біля палацу до
відмітки, згідно якої висота стіни становила б
12,3 м [11, арк. 4А]. На думку автора статті,
таке значення пониження є завищеним.

Адже, якщо прийняти гіпотезу про
геометричну подібність двох споруд, то усі
головні геометричні розміри палацу Сеняв

ськихЧарторийських відповідають розмірам
замку Петера Фейгеля з коефіцієнтом 1,2 і
знаходяться у аналогічних пропорційних
співвідношеннях між собою. Натурні виміри
2015 р. свідчать на користь цієї гіпотези.

Також пропорційно подібними є й
членування фасадів на перший, другий
поверхи, аттик, лінію вікон та розташування
порталу вхідних дверей.

Усі наведені аналогії призводять до такої
вражаючої подібності палацу Сенявських
Чарторийських і замку Петера Фейгеля, що
кожен, хто вперше бачить словацький замок на
фото, у перший момент вважає, що бачить
меджибізький палац у непоруйнованому стані.
Відмінності ж впадають у вічі потім. Частково
їх розглянуто вище.

Найголовнішою ж відмінністю є місце
розташування. Особливістю замку Петера Фей
геля є його розташування на відкритій місце
вості – 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, перетво
рилися по суті на палаци і будувалися не на
неприступних скелях, а на рівнині, серед воло
дінь власника [1, с.586]. На відміну від нього,
палац СенявськихЧарторийських побудовано у
старих традиціях, всередині фортечних мурів,
які оточують високий і неприступний мис у
межиріччі Бугу та Бужка. І у ролі військового
об’єкту усьому меджибізькому комплексу
довелося побувати ще неодноразово. З огляду
на місце розташування всередині фортеці,
палац СенявськихЧарторийських має лише 2
відкритих фасади, які й утворюють
характерний архітектурний силует. Як видно,
початково палац мав також окремий східний
фасад, який знаходився на відстані 2 метри від
Круглої вежі, але у ході подальших перебудов
цю відстань було з’єднано з вежею, з
утворенням додаткового приміщення.

Наступні відмінності – кількість вікон
вздовж фасаду і наявність зовнішньої дере
в’яної галереї. Замок Петера Фейгеля на голов
ному фасаді має у першому поверсі 6 вікон та
вхідний портал, у другому поверсі – 8 вікон та
двері, що ведуть на зовнішню дерев’яну гале
рею. Палац СенявськихЧарторийських має на
фасаді у першому поверсі 5 вікон, у другому
поверсі – 9 вікон. Водночас, оголена від тиньку
кладка першого поверху відкриває свідчення
багатьох змін, зокрема закладених і прору
баних наново вікон та дверей. Також фасадну
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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 га
лереї другого поверху у палаці Сенявських
Чарторийських не згадується ніде.

Псевдоготичні вікна палацу Сенявських
Чарторийських також відрізняються від прос
тих прямокутних вікон замку Петера Фейгеля.
Однак, не слід забувати, що меджибізький
палац разом з фортецею піддавався неоднора
зовим перебудовам, подекуди досить радикаль
ним. 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
СенявськихЧарторийських (Україна, Меджи
біж) і палацу Петера Фейгеля (Словаччина,
Бетлановце) випливають наступні висновки і
запитання.

1. Обидві будівлі мають не тільки зовнішню
подібність, але й ідентичні геометричні
пропорції з коефіцієнтом 1,2 по всіх трьох
осях. Подібні також архітектурні деталі
(зокрема, зубчастий аттик), що свідчить про
взаємозв’язок об’єктів на стадії проектування
та будівництва. Орієнтовні виміри за планами і
фото свідчать про практично ідентичну
геометрію мерлонів аттику. Необхідно здійсни
ти порівняння результатів натурних вимірів для
з'ясування, наскільки повною є ця відпо
відність. При тому потрібно не забувати
відмінність у тому, що замок Петера Фейгеля
будувався на відкритому просторі, а корпус
палацу СенявськихЧарторийських будувався
як складова частина комплексу, який до того ж
має в основі сукупність більш ранніх споруд.

2. Період побудови обох будівель майже
збігається – 1560ті рр. Наразі неможливо з
певністю визначити, яка з них була побудована
першою. З огляду на час побудови замку
Петера Фейгеля (15641568 рр.), хронологію
поширення цього стилю теренами Східної
Європи [5], і усталену думку, що палац Петера
Фейгеля є найбільш раннім з відомих зразків
цього стилю у Словаччині, найімовірнішим є,
що першим побудовано саме його, а палац
СенявськихЧарторийських пізніше, наслідую
чи спільний проект. Однак, це припущення не є
остаточним, а подальше дослідження має

уточнити час побудови палацу Сенявських
Чарторийських (або період 15401560ті рр.,
або 1570ті рр. і пізніше).

3. Необхідно продовжити пошук серед
пам'яток відповідного періоду (XVI ст.) з
метою з'ясування, чи аналогічні деталі обох
палаців є типовими, а чи висока повторю
ваність архітектурних елементів є характерною
лише для цих двох об'єктів. Не виключено, що
серед пам’яток відповідного періоду у Східній
Європі є й інші будівлі з цієї своєрідної
«типової серії». У кожному разі, замок Петера
Фейгеля може слугувати натурним зразком для
реконструкції втрачених елементів палацу
СенявськихЧарторийських.

4. Чи мав палац СенявськихЧарторийських
у якийсь період зовнішню галерею вздовж
фасаду на рівні другого поверху, як то є у замку
Петера Фейгеля? На відповідному рівні у
кладці фасаду прослідковуються залишки
отворів, які могли б бути гніздами кріплення
консольних балок, однак відстань між явно
помітними отворами є більшою, аніж вимагає
жорсткість дерев'яного настилу. Більш ретель
ний огляд може підтвердити або відкинути
наявність цієї деталі.

5. Логічною є наявність у часи Сенявських
Чарторийських гербової дошки над вхідним
порталом та її реконструкція у разі реставрації
вигляду на відповідний період. З огляду на
історичні обставини переходу Меджибізької
фортеці у власність Російської імперії та
подальшу реконструкцію, зрозумілою є її
відсутність.

6. Потрібно датувати і з'ясувати призначення
додаткового обмурування фасаду першого по
верху палацу СенявськихЧарторийських, яке
змінює його вигляд порівняно з автентичним.

7. Одним з практичних питань реставрації
автентичного вигляду палацу Сенявських
Чарторийських є реконструкція рівня денної
поверхні на час його побудови. Очевидною є
підсипка рівня денної поверхні за минулих 400
500 років висотою приблизно 0,71 м. Шурфу
вання території, що прилягає до палацу, має
з’ясувати наявність та структуру культурного
шару.

8. Потрібно дослідити шляхи можливого
запозичення проекту палацу між Бетлановце та
Меджибожем, зокрема можливі контакти між
польською магнатською родиною Сенявських
та угорською родиною Турзо, члени якої у XVI
XVII ст. були помітними особистостями у арис
тократичних і політичних колах Східної Європи.
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Рис. 1. Палац СенявськихЧарторийських у смт. Меджибіж (станом на 2009 р.)

Рис. 2. ЗамокПетераФейгеля у с.Бетлановце
(Словаччина) до реставрації 19551960 рр. [1, с 586]

Рис. 3. Замок Петера Фейгеля у с. Бетлановце
(Словаччина), сучасний вигляд

Рис. 4 а, б. Елементи оформлення палацу Петера Фейгеля
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Рис. 5. Фрагмент зубчастого аттику палацу СенявськихЧарторийських
(за Є. Лопушинською [11, арк. 25])

Рис. 6. План першого поверху палацу
Петера Фейгеля [1, с. 586]

Рис. 7. План другого поверху палацу
Петера Фейгеля [12]



Стародавній Меджибіж
в історикокультурній спадщині України

33

Рис. 8. План першого поверху палацу СенявськихЧарторийських [13]
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Summary. The article analyzes the common historical facts and architectural details of the
SieniawskiCzartoryski Palace in Medzhybizh (Ukraine) and the castle of Peter Feigl in Betlanovce
(Slovakia). Revealed that these two monuments are similar to each other and this fact can be used for the
restoration of SieniawskiCzartoryski Palace and to study the history of aristocratic families in Eastern
Europe of XVI century.


