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Значення давньоруських міст  
в обороні краю

Територія Тернопільської об-
ласті у давньоруський час 

була складовою держави Київ-
ська Русь, її західними кордонами. 
І тому не дивно, що високі пагор-
би, природно захищені численни-
ми річками, струмками, болотис-
тими долинами рік, були заселені 
і належно укріплені. Такі укріпле-
ні поселення називалися городи-
щами — «...поселення, укріплене 
одним або кількома земляними, 
дерев’яно-земляними, глинобит-
ними, кам’яними, цегляними вала-
ми та зовнішніми ровами». Поруч 
з ними розміщалися неукріплені 
поселення та могильники. Дуже 
часто для давньоруських горо-
дищ використовувались оборонні 
укріплення більш ранніх епох, на-
приклад ранньозалізного часу, які 
поновлювались або перебудову-
вались за останнім словом тодіш-
ньої військової інженерії. 

Дослідники городищ неодно-
разово ставили питання прина-
лежності їх до залишків міст, відо-
мих з писемних джерел. Адже в лі-
тописах всі міста згадувалися лише 
у зв’язку з якимись важливими по-
літичними, державними, військо-
вими подіями. Кількість відомих з 
літописів та хронік міст становить 
дуже малий відсоток і не збігається 
з тою кількістю городищ, відомих 
археологам України сьогодні. Бага-
точисельність міст Київськоруської 
держави — не дивина, адже захід-
ні хроністи називали цю терито-
рію Гардарикою, країною міст. Така 
кількість укріп лених поселень з 
розгалуженою оборонною систе-
мою була необхідна країні перш за 

все для захисту від зовнішньої за-
грози — зі сходу, півдня та заходу. 

З огляду на це немає нічого 
дивного, що західні землі давньо-
руської держави були щільно за-
будовані містами та фортецями. 
На сьогодні ми маємо інформацію 
про 75 городищ ІХ—ХІІІ століть на 
Тернопільщині. В основному вони 
розташовуються на високих ми-
соподібних пагорбах, що висо-
чать над головними водними ар-
теріями краю Дністра та його до-
пливів — Серету, Стрипи, Нічлави, 
Збруча та допливів Прип’яті, річки 
так званої історичної області Пого-
рини — Горинь, Вілія, Іква. Відпо-
відно ці оборонні міста Західного 
Поділля захищали територію з пів-
дня, а північні Погоринські міста — 

з півночі. Городища — військово-
сторожові фортеці, розташовані  
по берегах Дністра та Серету  могли 
контролювати водний шлях по Се-
рету, що з’єднував літописну Тере-
бовлю з Дністром — шляхом до 
Чорного моря. 

Цікаво, що в період литовсько-
го та польського панування на на-
ших землях ту ж функцію викону-
вали замки, побудовані на пере-
важній більшості вищезгаданих 
городищ. 

З плином часу ті укріплені по-
селення, що займали важливе 
стратегічне положення для за-
хисту території та були влашто-
вані на перехрестях торгових та 
інших шляхів, дали початок літо-
писним містам Микулину, Тере-

Вигляд на літописне місто Збараж, урочище Замкова гора, с. Старий 
Збараж Збаразького району



кулин, Моклеків, Істожек, мож-
ливо, Вигошів), адміністративно-
фіскальних фортець (Збараж) або 
торгово-ремісничих центрів (Бико-
вен), і значення деяких з них з ча-
сом було втрачено. 

Прекрасне стратегічне поло-
ження Теребовлі, Микулина, Да-
нилова, Кременця та Шумська для 
захисту своїх кордонів оцінили 
великі князі литовські та польські 

королі, коли включали князівські 
дерев’яно-земляні замки до пере-
ліку своїх, поновлювали їх або піз-
ніше будували на цих місцях нові 
кам’яні. 

Давньоруські літописні міста 
гідно виконували свою функцію 
по захисту населення та тепер вже 
східних кордонів Польщі та Литви 
від татарської, а пізніше турецької 
навали.

бовлі, Збаражу, Моклекову, Шум-
ську, Кременцю, Данилову, Істо-
жеку, Биковену та Вигошеву. Два 
з них — Теребовля та Шумськ — 
стали центрами князівств, обо-
ронну систему яких постійно удо-
сконалювали та поновлювали. 
Інші виконували функції особис-
тих резиденцій князів (Данилів), 
військово-охоронних фортів (Ми-

Кременець, гора Бона, 
літописний Кременець

Військово-сторожова фортеця — літописний Істожек, с. Стіжок 
Шумського району, урочище Гора Замок
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Бережанський район

Замок у Бережанах

Хоча перша письмова згадка 
припадає на 1375 р., проте те-

риторія сучасного міста була за-
селена ще у І тис. до н. е. Про це 
свідчать матеріали так званої ви-
соцької культури, виявлені під час 
розкопок недалеко від ратуші. Але 
безперервну історію сучасних Бе-
режан, на думку археологів, слід 
розпочинати з давньоруських ча-
сів, а саме з ХІІ—ХІІІ століття. В са-
мій ратуші у 2008 році було виявле-
но культурний шар цього періоду. 
Отже, місто, як мінімум, на 100 ро-
ків старіше, ніж про те говорять іс-
торичні документи. І це правильно. 
Адже, щоб стати предметом уваги 
офіційних документів у ті часи, по-
трібно було про себе заявити. 

У 1530 році польський король 
надав руському воєводі Миколі 
Сенявському привілей на форму-
вання міста. Хто ж такий Микола 
Сенявський? Походив із давньо-

го руського (читай українського) 
шляхетського роду гербу Леліва. 
Після захоплення Галичини Поль-
щею у середині ХІV ст. багато укра-
їнських шляхетських родів для 
збереження свого впливу, маєтків, 
статусу полонізуються. Серед них 
був і рід Сенявських.

Микола Сенявський народив-
ся у 1489 році. Безперечно, він був 
видатним державним, політичним 
і військовим діячем Польського ко-
ролівства. Займав високі держав-
ні посади — коронного гетьмана, 
польного, старости галицького, 
коломийського, був руським воє-
водою тощо. Його завданням було 
захищати південно-східні кордони 
королівства. Для цього він зміц-
нював оборону краю, засновую-
чи нові замки та міста, укріплюю-
чи та перебудовуючи старі, робив 
походи на татар, у Молдову та ін., 
практично брав активну участь в 
тогочасній міжнародній політиці у 
Південно-Східній Європі. Завдяки 

його підтримці молдовський пре-
стол зайняв Олександр IV Лопуша-
нин, який став ленником Польщі. 
Для зміцнення обороноздатно сті 
ним було закладено (можливо, від-
новлено після спустошень татара-
ми) Бібрку, Сеняву, Калуш та ін. міс-
та. Резиденцією стали Бережани. 
Він користувався підтримкою Яна 
Амора Тарновського (детальніше  
див. Тернопільський замок), мав 
авторитет при дворі короля Си-
гізмунда І та королеви Бони. Його 
другом був Дмитро Вишневець-
кий (Байда). Саме з Миколою Се-
нявським Вишневецький їздив до 
Варшави давати пояснення про 
перебування на службі у султана 
(детальніше див. Вишнівецький 
замок). За віросповіданням дов-
гий час був протестантом, деякі 
дослідники навіть вважають, що 
замковий костел у Бережанах став 
збором кальвіністів. Проте неза-
довго до смерті перейшов у като-
лицьку віру. 

У 1569 році, незважаючи на по-
важний вік та слабке здоров’я, ви-
їхав до Любліна для участі у під-
писанні унії з Литвою. Там і помер. 
Його тіло супроводжував пішки за 
межі Любліна сам король. Хоч є й 
інша, скоріш за все малоймовірна 
версія — аж до Бережан. М. Сеняв-
ський був похований в усипальниці 
на території Бережанського замку. 
Над могилою відомий скульптор 
того часу Генріх Горст збудував над-
гробок з мармуру та алебастру. На 
жаль, до нашого часу дійшли тільки 
фрагменти фігури М. Сенявського, 
які зберігаються в Олеському зам-Бережани та замок на карті Фрідріха фон Міга (1779—1782)
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ку — решту знищено більшови-
ками у 1939—1941 роках та після 
1946 року. До 1939-го в Бережан-
ському замку зберігалася картина 
похоронів М. Сенявського. 

Отже, в часи М. Сенявського 
Бережани фактично були нефор-
мальним центром значної части-
ни Галичини та Поділля.

Одним із атрибутів тогочасних 
міст були міські укріплення та за-
мок. Для цього Сенявський закла-
дає оборонно-житлову фортецю 
(характерно для ХVІ століття), яка 
будувалася впродовж кількох ета-
пів за участю італійських майстрів. 
Основний період будівництва —  
1534—1554 роки. За 20 років зве-
ли палац із в’їзною брамою у ньо-
му, напівкруглою бастею та чотири-
гранною вежею у південно-східній 
частині. Наступний етап — кінець 
ХVІ століття. У 1570 р. було зведено 
дерев’яний будинок та вежу. Є ін-
формація про те, що у ХVІІ столітті 
замок був укріплений бастіонами, 
в одному з яких, п’ятикутному, міс-
тився арсенал. Для зміцнення обо-
роноздатності навколо замку по 
берегах Золотої Липи було наси-
пано вали та бастіони за старогол-
ландською системою, схема яких 
була розроблена Г.-Л. де Бопланом. 
Один із бастіонів, а саме північно-
східний, зберігся до сьогодні. 

Отже, Бережанський замок, 
який крім оборони був ще й при-
значений для комфортного прожи-
вання, має форму майже правиль-
ного п’ятикутника, складався із 
з’єднаних між собою житлових бу-
дівель із товстими зовнішніми сті-
нами та бійницями у них. Товщина 
стін коливалася від 2 м у північній 
частині до 6-ти — у південній. На 
його території було збудовано два 
палаци. Перший — у південній час-
тині датований 1534 роком і дру-
гий, Новий — у ХVІІ столітті. В обох 
палацах на рівні двох ярусів були 
високомистецькі аркові галереї. 
І в результаті замкове подвір’я на-
було вигляду, характерного для 
італійського «палацо». До наших 
днів дійшов опис «Нового пала-

цу» за 1762 рік. У ньому було об-
лаштовано 14 залів із розписами 
та картинами. Кожна зала залеж-
но від тематики мала свою назву, 
зокрема «Віденська» (на честь бит-
ви під Віднем 1683 року), «Золота», 
«Кармазинова» та ін. У картинній 
галереї — 48 портретів польських 
королів. Доповнювали мистець-
ку колекцію портрети видатних 
польських діячів, московського 
царя Петра І та українського геть-
мана Івана Мазепи. І навіть на по-
чатку ХVІІ століття замок зберігав 
ще свою велич, не зважаючи, що 
на той час уже було втрачено його 
оборонне значення. У 1829 році  
Юліуш Словацький зазначив, що 
він не поступається Вавелю. А, як 
відомо, Вавель — резиденція 
польських королів і навіть сього-
дні перебуває у прекрасному стані. 
Дуже хочеться, щоб з часом таким 
став і замок Сенявських. 

Крім палаців на території фор-
теці було збудовано ще й каплицю, 
яка одночасно була усипальницею 
для деяких представників роду Се-
нявських. Вона також має два бу-
дівельних періоди. Перший — 
1551 рік, а другий припадає на 
ХVІІІ століття. До речі, на сьогодні 
це найкраще збережена будівля 
на території комплексу. Це була 
справжня перлина європейської 
архітектури ХVІ — початку ХVІІ сто-
ліття. Її інтер’єр формували талано-
виті скульптори Генріх Горст, Гер-
ман Ґутте, Йоган Пфістер. Завдяки 
творчості згаданих митців і зам-
ковий костел і палац набули не-
повторного вигляду, а Бережани 
стали важливим мистецьким осе-
редком. Особливо завдяки Пфіс-
теру. Його вважають найвидатні-
шим скульптором кінця XVI — пер-
шої половини XVII століття. У цьо-
му мистецтвознавці єдині. Є у них 
тільки розбіжності щодо терито-
рій, на яких скульптор був найви-
датнішим — одні схильні думати, 
що він був найвидатнішим для сво-
го часу у цілій Польщі, інші — на 
теренах Руського воєводства. Його 
роботи виконані з мармуру та але-

бастру, іноді з дерева. Найкращі 
роботи виконані саме в Бережа-
нах у 1627—1636 роках, а метале-
ві саркофаги родини Сенявських 
не мають аналогів у цілій Польщі. 
Довгий час скульптор проживав у 
Бережанах, мав тут кам’яницю, де 
і була його основна майстерня, а 
ще одна — у Львові. Завдяки Пфіс-
теру в місті сформувався потуж-
ний мистецький осередок, а два 
рази скульптори ставали бургомі-
страми.

Після поділу Польщі замок 
утрачає своє оборонно-стратегіч-
не значення і поступово занепадає. 
Починаючи з середини ХІХ століт-
тя його використовують, так би мо-
вити, не за призначенням. У пала-
цах, які на початку століття за кра-
сою «не поступалися Вавелю», роз-
міщують військові склади, потім 
броварню, горілчаний склад. 

Під час Першої світової війни 
замок зазнав значних руйнувань і 
після того вже не відновлювався, а 
руйнувався. 

У радянські часи там також 
були склади. Закладаючи парк, 
розрівняли призамкову територію. 
У 1941 році, утікаючи від німецької 
армії, енкаведисти під мурами зам-
ку розстріляли в’язнів бережан-
ської тюрми. До сьогодні на стінах 
збереглися сліди від куль. 

У 1999 році замок внесли до пе-
реліку об’єктів культурної спадщи-
ни, а у 2001-му — утворено Бере-
жанський історико-культурний за-
повідник. 

Незважаючи на те що Бере-
жанський замок розташований у 
низині, він був одною із найміцні-
ших твердинь на території сучас-
ної Тернопільщини. В першу чер-
гу — завдяки вдалому розташу-
ванню на невеликому острові Зо-
лотої Липи. До речі, заплава річки  
тут досить широка, а в часи серед-
ньовіччя до того ще й була скоріш 
за все заболоченою. Так що діста-
тися до фортеці було не так вже і 
легко. А до того ж добре проду-
мали систему оборони — високі 
і міцні мури самого замку, з яко-
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го добре проглядалися і прострі-
лювалися підступи. Пробравшись 
під обстрілом по заболоченій за-
плаві, нападники натикалися на 
річку, яка, хоч і набагато менша за 
Дністер чи Дніпро, але все-таки — 
серйозна перешкода. Тим більше,  
що протилежні її береги були укріп-
лені валами, бастіонами, равеліна-
ми, з яких захисники вели вогонь 
по ворогу. Практично замок був 
неприступним. Доказом того є те, 
що він неодноразово витримував 
штурми та облоги, в тому числі і 
турецької армії Ібрагіма Шишма-
на, який захопив та знищив місто, 
а замку взяти не зміг. 

Тільки двічі фортеця була за-
хоплена. Перший раз у 1648 році 
козацькими загонами під коман-
дуванням Богдана Хмельниць-
кого і другий у 1655 році — шве-
дами. Легенда каже, що останнім 
допомогла зима. Були такі сильні 
морози, що замерзла річка, яка в 
цій частині замерзає дуже рідко. 
А чому ж тоді гарнізон здався без 
бою? Можливо, на те були якісь 
інші причини?

У Бережанському замку крім 
Ю. Словацького побувало багато 
відомих осіб. Зокрема, гетьман Іван 
Мазепа, московський цар Петро І,  
який приїздив до Бережан двічі — 
у 1707 та 1711 роках, польські ко-

ролі Ян ІІІ Собеський, Август ІІ, ці-
сар Франц Йосиф І та ін.

З Бережанським замком пов’я-
заний початок повстання угорців 
проти Австрії. У травні 1703 року 
Ференц Ракочі, перебуваючи в Бе-
режанському замку, видає мані-
фест до всіх станів із закликом до 
збройної боротьби проти Габсбур-
ґів. Повстання блискавично охо-
пило Трансильванію, Закарпаття і 
північно-східну частину Угорщини. 
В літературі можна зустріти навіть 
історичні паралелі між Мазепою і 

Ракочі. А на відзначення цієї події 
у Бережанах щорічно у травні про-
водять фестивалі «Ференцфест». 

Отже, завдяки родині Сеняв-
ських Бережани, які на сьогодні є 
невеликим містом з 20-тисячним 
населенням і лише районним цен-
тром Тернопільської області, за-
вдяки його власникам упродовж 
довгого часу були одним із важли-
вих політичних та культурних цен-
трів Галичини і, мабуть, причетні 
до творення державної та міжна-
родної політики. Тут укоренилися 
сильні традиції державотворення, 
і тому сильним був повстанський 
рух у часи Другої світової війни, 
надзвичайно активними були бе-
режанці і наприкінці 1980-х — по-
чатку 1990-х років, коли відновлю-
валася українська держава. І сьо-
годні місто та район у багатьох ви-
падках є передовими в питаннях 
захисту та розбудови України.

І, на завершення, про одну із за-
гадок Бережанського замку. З істо-
ричних документів, які на сьогодні 
нам відомі, замок розпочали буду-
вати у 1534 році. А далі — загад-
ка. Чи це було вільне від забудо-
ви місце, чи, можливо, перед тим 
на острові вже були укріплення? 
Найперше, про що «кажуть» вежі? 
Вони у замку п’ятикутні, чотири-

Бережанський замок після Першої світової війни

Руїни замку в Бережанах. Сучасний вигляд



кутні і круг лі (округлі). Круглі вва-
жають давнішими. Із використан-
ням та розвитком вогнепальної 
зброї їх поступово перестають бу-
дувати, а на зміну приходять вежі 
з кутами. На початку ХVІ століття їх 
майже не споруджують, а з сере-
дини століття, за окремими винят-
ками, відмовляються зовсім. Цими 
винятками були старі міцні фунда-
менти круглих веж, які варто було 
використати. Наприклад, у Скалат-
ському замку на фундаменті круг-
лої вежі було збудовано п’ятикутну. 
А в Бережанах, враховуючи великі 
розміри півкруглої вежі, застосо-
вувати якусь іншу форму було не-
доцільно. 

У 2016 році, працюючи спільно 
з геологами, археологи ДП «ОАСУ 
Подільська археологія» виявили 
фрагмент фундаменту будівлі без-
посередньо на замковому подвір’ї, 
за 3 м від входу до каплиці. Най-
давніший план замку датований 
кінцем ХVІІІ століття, і на ньому ця 
споруда не позначена. Отже, вона 
була давнішою. Але навіть якщо 
це будинок ХVІ чи ХVІІ століття, то 
він дисонує з палацами. Та безпо-
середньо перед входом до капли-
ці! Можливо, ця будівля, як і фун-
даменти круглих веж, є більш дав-
німи, ніж замок Сенявських. Але 
це тільки припущення. Для його 
з’ясування — щоб підтвердити 
або заперечити, потрібна спільна 
праця архітекторів-реставраторів 
та археологів. Можливо, у якомусь 
з архівів серед куп інших паперів 
лежить і чекає свого дослідника 
документ, який підтвердить ви-
словлені припущення. Тішить те, 
що на замовлення Бережанського 
історико-архітектурного заповід-
ника розробляється проект рес-
таврації замку, а працівники по 
крупинках збирають факти з історії 
твердині та Бережан.

мисливський Замок  
та палац у раю

Всього за 2 км від Бережан роз-
ташоване с. Рай. Перша згадка 

про село припадає на період, коли 
будувався замок у Бережанах — у 
1540 р. згадується, що в Раю були 
мисливські палати А. Сенявсько-
го. У ХVІІ ст. навколо них збудували 
оборонний мур із вежами по кутах. 
У 1707 р. тут був гетьман Іван Ма-
зепа та московський цар Петро І. 
Останній був вражений пишнотою 
палацу. Та невдовзі мисливський 
замок було знищено (ішла Північ-
на війна), і у 1709 р. на його місці 
розпочинають будівництво ново-
го. В середині ХVІІІ ст. поруч закла-
дають парк. 

У 1816 р. парк та мисливський 
замок переходять у власність По-
тоцьких. Граф Олександр Потоць-
кий перебудовує мисливський за-
мок у палац у класичному стилі, а 
також закладає парк із рідкісними 
породами дерев та кущів. Ззов-
ні палац по кутах був прикраше-
ний чотирма декоративними ве-
жами, всередині на стінах висіли 
гобелени, картини, зброя. Цінною 
і досить великою, як на той час, 

була бібліотека — понад 4000 то-
мів та 53 рукописи, а в архіві збе-
рігалися родинні документи, акти 
будівництва Бережан починаючи 
від ХVІ ст. Палац постраждав під 
час Першої світової війни, а вже у 
1930-х рр. був відреставрований. 
Події Другої світової війни завда-
ли більше руйнувань, та у після-
воєнний час його знову рестав-
рують, щоправда частину зовніш-
ніх оздоб так і не відновили. Парк 
і палац сьогодні складають єди-
ний палацово-парковий комп-
лекс. Гордістю парку є його старо-
жили — дуб Богатир, якому вже 
більше 400 років, та 850-річний 
дуб Богдана Хмельницького. За 
легендою, у 1648 р. тут відпочи-
вав Богдан Хмельницький.

У Раю у 1707 р. відбулася подія, 
яка могла би мати великий вплив 
на історію кількох держав. У пала-
ці Сенявських було вчинено невда-
лу спробу замаху на Петра І. Вряту-
вав господар, вивівши гостя через 
таємний перехід. А якщо б не ви-
вів і замах би вдався?.. Та історія не 
знає слова «якби», і тому історики 
не мають права фантазувати в та-
кий спосіб. Але читачам ніхто цьо-
го не забороняє. 

Мисливський палац з парком ХVІІІ століття на карті Фрідріха  
фон Міга (1779—1782)


