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ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

Фортифікації в Україні:
потенціал, стан та використання в туризмі
Винниченко Ігор

ФОРТИФІКАЦІЇ В ТУРИЗМІ ЯК ЗАСІБ
ЗБАГАЧЕННЯ ТА ПРОМОЦІЇ КРАЇНИ
Наймогутніша сьогодні країна Европи піднялась з повоєнних руїн уподовж півтора десятка років тому, що «взяла на озброєння» союз влади з бізнесом за участи науки. В Україні ж роля цієї третьої складової і за совєтів не
була в належній пошані, а уподовж останніх років – й поготів. Стосується це
й туризмознавства, величезний потенціал якого здатен – за належного ставлення влади та бізнесу – перетворити туристсько-рекреаційну індустрію на
потужний локомотив вітчизняної економіки, як також сприяти вихованню
патріотизму в усіх в Україні сущих.
Взяти, до прикладу, мукачівський Замок Паланок. Ця перлина Закарпаття (і не лише) упродовж 2019 р. року гостила 245679 осіб [1]. А могла б –
за належного ставлення до рекомендацій/пропозицій фахівців (зокрема, й туризмологів та креативних маркетологів) – значно збільшити це число.
Тож за приклад – зарубіжні аналоги, чимало інновацій і промоція яких
варті уваги та запозичення не лише закарпатською твердинею.
Близько 300 фортець і замків в Австрії відкриті для відвідувачів уподовж року. Левову частку своїх доходів вони отримують від надання додаткових послуг і організації тематичних заходів. На території замків облаштовано близько 30 готелів, також у багатьох фортифікаційних спорудах працюють ресторани і майже в кожному є сувенірні крамнички.
Фортеця Хоензальцбурґ – одна з основних туристських пам'яток Зальцбурґу – найбільший повністю збережений замок в Центральній Европі. Великою є популярність його музеїв: Фортечного (демонструються експонати з
придворного життя князів-архієпископів), Музею маріонеток, Старого арсеналу, Меморіального музею міського полку ерцгерцоґа Райнера. На четвертому поверсі містяться Князівські палати: Князівська зала, Золота кімната та
Золота зала; їхнє внутрішнє оздоблення є незмінним від 1502 року. Тут проводяться фестивалі, концерти (у тому знамениті Зальцбурзькі фортечні) та
виставки, деякі зали можна орендувати для проведення приватних заходів.
У 2012 р. замок відвідали 997000 осіб [2].
Замок Хоенверфен. Особливим успіхом у його відвідувачів користуються музей середньовічної зброї та музей соколиного полювання (в якому
вдень гостям замку демонструють «живий» політ кількох хижих птахів), су9

венірна крамничка (також у середньовічному стилі) і колоритна австрійська
таверна. Багатьох приваблює й замкова в`язниця, яка за віки існування
«приймала» у себе багатьох іменитих бранців. Тут також влаштовуються (на
комерційних засадах) концерти та виставки, замовляють бенкети і весілля (з
вінчанням у місцевій каплиці) [3].
Середньовічні ярмарки, фестивалі, концерти та екскурсії проводяться
в замку Капрун, який належить Асоціації підприємців цього міста. Кращий
ярмарок в середньовічному стилі в Зальцбурзі відбувається саме в цьому замку (щороку наприкінці липня). Також тут проводяться концерти і фестивалі
(для цього встановили трибуну на 450 місць та сцену). Твердиню можна орендувати й для проведення різноманітних заходів (у тому й весіль) [4].
Споруджений в XVI ст. замок Амбрас передовсім привертає увагу унікальною портретною ґалерією родини Габсбурґів – найвпливовішої сім'ї Европи. Тут же – понад 200 картин Веласкеса, Ван-Дейка, Тіціана. Нижній замок цікавий двома залами: Палатою мистецтв і чудасійств та Збройовою палатою (в якій знаходяться скульптури вершників та коней різних епох у повному бойовому спорядженні, турнірна зброя, предмети турецької воєнної
амуніції та особиста зброя Фердінанда ІІ). В Еспанському залі (з ориґінальною кесонною стелею, мозаїчними дверима і настінними фресками) і сьогодні проводяться концерти [5].
У побудованому в ХІІ ст. замку Клам здаються комфортабельні кімнати
(для проживання влітку), влаштовуються різноманітні заходи (у тому і концерти за участи світової слави музикантів) і проводяться екскурсії. Також біля його стін відбуваються рок-концерти та фестивалі [6].
У замку Розенбурґ («замок троянд») розташований музей «Світ казки».
Також у 26 приміщеннях фортеці експонуються колекції середньовічної
зброї, предмети побуту (меблі та ін.), різноманітний реманент. У теплу пору
року в замку можна побачити – з оглядового майданчика – вільний політ породистих соколів, шулік, грифонів та інших великих хижих птахів. Також тут
є можливість поспостерігати за процесом їх приручення і професійного вишколу. Завдяки цьому замок прибрав неофіційну назву «Музей соколиного
полювання» [7].
У замку Гохостервітц двічі на рік відбуваються події, учасниками яких
поспішають стати сотні тисяч гостей: середньовічний ярмарок Візенмаркт (у
вересні) і парад Трабант (на Трійцю). У ньому ж діє музей старовинної зброї
та обладунків, найдивовижніший експонат якого – обладунки начальника
варти зростом 225 см. Там само демонструються мисливська зброя, гармати і
бомбарди початку ХІV ст., які є, ймовірно, найстарішою відомою вогнепальною зброєю у світі. Поруч із каплицею – кафе. Для полегшення долання шляху від підніжжя скелі до замку (його довжина становить 620 м) було побудовано ліфт [8].
Фортифікаційні споруди у Греції є одними з найпопулярніших об’єктів
у туристів. Іноді такі споруди є одним із нечисленних туристських ресурсів
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маленьких міст і навіть сіл країни. Тож фортифікації забезпечують маловідомим куточкам туристську славу. У більшості фортець і замків Греції функціонують музеї та картинні ґалерії. За приклад – фортеця «Fortezza» у
м.Ретімно (о. Кріт), в одному з приміщень якого розміщено приватну колекцію живопису, яку можна придбати, та облаштовано місце для проведення
концертів. Приваблює туристів й те, що взимку відвідання фортеці – безкоштовне [9].
На території Грузії кількість фортифікаційних споруд та їхніх руїн, які
тим чи іншим чином залучені в туристську індустрію, налічує близько 100
одиниць (співмірно з Україною).
Споруди такого типу активно використовуються в туристській діяльності
у трьох напрямках: готельно-анімаційному (використання під заклади розміщення та організація тематичних шоу на території готелю з безпосередньою
активною участю туристів), ресторанно-анімаційному (використання під заклади харчування та організацію і проведення розважальних програм) та музейно-анімаційному (може виступати як музейний об’єкт, екскурсійний
об’єкт, місце проведення різноманітних фестивалів та виступів клубів історичної реконструкції).
Що ж до досвіду використання в туризмі фортифікаційних споруд, то
в готельно-анімаційному використовуються замок-готель «Chateau Mere»,
розташований в старовинному замку міста Телаві (у ньому є ресторан, 2 басейнів, конференц-зала, власна виноробня та власне виробництво першого в
Грузії хамону), та п’ятизірковий спа-готель «Gino Rabath» в Ахалціхе – у новітній фортеці Рабат, яка постала на місці руїн [10].
В Еспанії в одному з залів замку-фортеці в містечку Пеньяфьель («Вірна
скеля»), зведеній в Х ст., функціонує Музей еспанських вин, відвідання якого
є складовою маршруту по виноробнях Ріберо де Дуеро [11].
Музей діє і в замку Мансанарес-ель-Реал (провінція Мадрид). У ньому,
поміж інших унікальностей (у тому велика колекція рицарського спорядження), зберігається одна з найцікавіших колекцій гобеленів XVII століття, на
яких зображені сюжети за мотивами творів Рембрандта. Тут також проводяться різноманітні культурні та громадські заходи – від виставок та концертів до конференцій та семінарів. За демократичними цінами проводяться онлайн-екскурсії, які знаходяться через сервіси Tripster та Sputnik8 [12].
Музей зернових культур діє в замку Arеvalo, який належить Міністерству довкілля, сільської та морської справи. Замок, в якому розміщено експозицію, присвячену історії Аревало, використовується і як конференц-центр,
тут [13].
У замку XV століття Buen Amor (провінція Саламанка) функціонує
п`ятизірковий готель під такою ж назвою (з 41 номерами люкс), а в його підземеллі – ресторан. Тут також проводяться весільні церемонії [14].
У замку Вілафортуна (кінець ХІ ст.) проводяться вінчання, весілля, бенкети, а в замку Кардона (Каталонія) діє готель-парадор на 106 номерів [15].
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У Норвегії фортифікації представлені чотирнадцятьма фортецями та
двадцятьма двома прикордонними укріпленнями. Про те, що ці об’єкти культурно-історичної спадщини користуються великою популярністю, свідчить
їхня відвідуваність: щороку ці споруди приймають близько 2,5 млн. внутрішніх та іноземних туристів.
У всіх фортифікаціях екскурсії проводяться або власне їхніми працівниками, або ж уповноваженими організаціями. Більшість об'єктів представляють зони відпочинку для місцевих жителів, у багатьох були створені музеї та
ґалерії. Частково фортифікації перетворюються у відповідні культурні або
бізнесові центри: в Оскарсборге та Фредрікстад відбуваються оперні вистави
[16], Конгсвінгер була частково перетворена в конференц-центр [17]. Деякі
фортеці використовують для проведення різноманітних концертів, свят та
фестивалів: в Крістіанстен відбувається фестиваль «Олавсфестдагене» [18], у
у Фредрікстад – Свято місяця [19], у Ставангер і Акерсхус (Осло) – фестивалі
камерної музики [20], а світові рок-концерти, концерти камерної музики/хорового співу, урочисті бенкети і офіційні заходи – в Бергенхус [21].
Значну увагу приділено просвітницькій діяльності. Зокрема, у фортеці
Бергенхус проводяться різноманітні лекції, семінари, демонструють фільми.
Такі заходи організовують різні інституції, найчастіше за підтримки Міністерства культури, задля заохочення населення до культури [22].
Поряд із зазначеними прикладами культурних заходів, у фортецях також
проходять урочисті військові свята, невід’ємною складовою яких є паради та
салюти.
Фортифікаційні споруди Польщі – це форти, фортеці та військові укріплення. На офіційному туристському порталі країни визначні фортифікаційні
об’єкти виділені в окремий розділ «Форти, фортеці, військові укріплення», в
якому можна ознайомитись з інформацією про пам’ятки, об’єкти такого типу
(наприклад, Мєндзижецький укріпрайон, Борне-Суліново, мазурське Вовче
Лігво – штаб-квартира Гітлера, Фортеця Бойєн, фортеця Осовєц, підземне місто Осувка, «Червоний дракон» Мальборк, район Укріплень Гель, Вал Поморський, фортеця Модлін та Перемишль, форти Аньола, Заходні, Герхарда)
[23].
Більшість об’єктів військової спадщини відкриті та безпечні для відвідування туристів у будь-яку пору року, деякі пам’ятки стали основою для формування пішохідних та велосипедних туристських маршрутів (Вал Поморський, фортеця Перемишль та підземне місто Осувка). Деякі об’єкти можна
вважати повноцінною дестинацією зі своєю розвиненою інфраструктурою та
дозвіллєвою програмою (наприклад, територія колишньої штаб-квартири Гітлера, де обладнані готель, ресторан, є майданчик для стрільби з історичних
зразків німецької зброї) [24].
З-поміж іноземних туристів, які найчастіше відвідують фортифікаційні
споруди Польщі, переважають німці. Що ж до поляків, то найбільше об’єкти
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такого типу відвідує молодь та школярі або ж професіонали військової справи.
Старому замку міста Банска-Штьявніца (Словаччина), який з 1950 р. є
пам`яткою культури національного значення, від 1900 року діє міський музей, у тому й популярна виставка старовинних годинників, майстерня з виготовлення люльок, камера катувань та виставка ковальської майстерности
[25].
У фортеці Бецков (ХІІ ст.), відомій своїми лицарськими турнірами, за
ґрант Фонду Европейської економічної зони (понад € 800 тис.) реконструюють західний палац, поновлять інтер`єр та відкриють музей [26].
«Мудрий вчиться на чужих помилках». Проте йдеться не про помилки, а
про позитивний досвід (у тому й зарубіжний), студіюванням якого переймаються туризмологи. Саме задля цього кафедра країнознавства та туризму
столичного Шевченкового університету купно з Національним історикоархітектурним музеєм «Київська фортеця», Асоціацією в`їзних туроператорів
України та Інститутом досліджень діаспори ініціювали проведення науковопрактичнго семінару «Фортифікації в туризмі: реалі та виклики», до участі в
якому запрошено науковців, аматорів, практиків туризму та туристських
урядників.
Мукачівський замок торік відвідали понад 245 тисяч туристів. URL:
www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2853514-mukacivskij-zamok-torik-vidvidalo-ponad-245tisac-turistiv.html
2. www.salzburg.info/ru/sights/top10/hohensalzburg-fortress; www.tourister.ru/world/europe/
austria/city/salzburg/castles/8927
3. Замок Хоенверфен (Burg Hohenwerfen) URL: https://castlesguide.ru/austria/
hohenwerfen.html
4. www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=7773
5. https://tonkosti.ru/Замок_Амбрас
6. https://castlesguide.ru/austria/castles/clam.html
7. https://tonkosti.ru/Замок_Розенбург
8. http://vsviti.com.ua/makepeaple/9737; http://samsobi.com.ua/index.php/austria/carinthia/171architecture-carinthia/112-burg-hochosterwitz
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10.
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11. Castillo de Peñafiel. URL: www.castillosnet.org/valladolid/VA-CAS-003.shtml
12. Замок-музей Мансанарес-эль-Реал. URL: https://wmuseum.ru/ispaniya/499-zamok-muzeymansanares-el-real.html
13. Замок Аревало (Castillo de Arévalo). URL: www.castleseurope.ru/главная/испания/замокаревало
14. Замок Буен Амор. URL: https://perfectvenue.es/ru/listings/castillo-buen-amor
15. https://ru.wikipedia.org/wiki/Замок_Вилафортуна; https://ru.wikipedia.org/wiki/Замок
_Кардона
16. Крепость Фредрикстад. URL: www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=2679
17. www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g668801-d3469365-Reviews-Kongsvinger_FortressKongsvinger_Kongsvinger_Municipality_Hedmark_Eastern_Norway.html
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18. https://360wiki.ru/wiki/Olavsfestdagene
19. Неуловимая Норвегия: Халден и Фредрикстад. URL: https://reports.travel.ru/letters/
2008/09/161794.html
20. Фестиваль камерной музыки в Ставангере. URL: https://amp.ru.google-info.cn/1894531/
1/festival-kamernoy-muzyki-v-stavangere.html
21. Фортеця Бергенхус. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Фортеця_Бергенхус
22. Ibid.
23. www.poland.travel/ru/stoit-posetit/fortifikatcii-kreposti-i-militariia
24. Герлож – «Волчье логово» – штаб-квартира Гитлера. URL: www.poland.travel/ru/stoitposetit/fortifikatcii-kreposti-i-militariia/gerlozh-«volche-logovo»-–-shtab-kvartira-gitlera
25. https://deniz-kizi.livejournal.com/357104.html; https://ru.infoglobe.cz/tips-for-trips/skbanska-stiavnica-ancient-beauty-set-in-nature-video
26. Петуховский К. Крепость Бецков и рыцарские бои. URL: www.kirpet.ru/2014/09/
krepost-beckov-i-rycarskie-boi; www.facebook.com/esprittravel.ru/posts/3893703644009590

Сидорук Анна

МІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ
ЯК ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ В’ЇЗНОГО ТУРИЗМУ
В’їзний туризм є одним із пріоритетних напрямків туристичної галузі в
Україні, що визначено Концепцією Державної цільової програми розвитку
туризму та курортів на період до 2022 року [1]. Україна має великі перспективи для залучення іноземних туристів, такі як: привабливі туристичні ресурси, давня історія, легенди, традиції тощо. Все це надасть можливість отримати принципово нові враження для приїжджих.
На сьогоднішній день, свідомість суспільства знаходиться під впливом
політичних, соціальних процесів, що не могло не вплинути на уподобання і
напрямки розвитку нових видів туризму як, наприклад, «темний» туризм.
Вперше вираз «темний» і «похмурий туризм» (dark tourism) було вжито
в 1996 році в журналі International Journal of Heritage Studies. З тих пір воно і
увійшло в побут. Але більш широке поширення набуло з 2000 року після виходу в світ книги «Темний туризм» під авторством професорів Шотландського Університету Малкольма Фоулі і Джона Леннона [2].
«Темний» туризм – це вид пізнавального туризму, що передбачає відвідування місць, які пов'язані зі смертю та стражданнями людей.
У зв’язку з сучасною мобільністю людства, сьогодні все менша кількість
подорожуючих бажає відпочивати пасивно, у результаті чого виробники туристичного продукту пропонують активний відпочинок, який супроводжується багатьма атракціями з наявними гострими відчуттями. Саме тому популярністю серед туристів користуються екстремальні та нетрадиційні види туризму. Одним з таких і є «темний» туризм, який можна розділити на такі
складові:
1) туризм катастроф (природних, техногенних, людської недбалості)
2) містичний туризм (місця привидів, місця унікальних релігійних дій,
уфологічний).
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Сьогодні містичний туризм в Україні набуває дуже швидкого розвитку,
особливо в Західній Україні, де для цього достатньо лише одних тільки Карпат, овіяних легендами і казками самого різного містичного змісту. І якщо
іноземні туристи їдуть до півдня України скупатись у водах Азовського та
Чорного морів, то на Західну Україну – зустрітися з привидами, пополювати
на «снігову людину», послухати мудрих порад від мольфарів, а кому й повезе, відчути на собі силу потойбіччя.
Лише тільки на Закарпатті нараховується 12 середньовічних замків, про
кожен з яких можна почути характерну містичну історію з участю якогонебудь привида. Особливим слід виокремити «Ужгородський замок», колись
дерев'яне укріплення, що перетворилося в ХІ столітті на неприступну кам'яну
фортецю. Сьогодні там працює краєзнавчий музей, але вже з середини минулого століття ширяться численні чутки про блукаючого двором замку привида – дочки одного з комендантів. Згідно з легендою, дівчина під час облоги
видала ворогові таємницю тамтешніх підземель і дізнавшись про зраду, за
наказом її батька, дочку замурували живцем у стіну. З тих пір привид молодої дівчини поневіряється дворами замку.
Багатий на містичні історії і Невицький замок, або те, що від нього залишилося – поблизу села Кам'яниця, що в 12 км на північний схід від Ужгорода.
Місту Львів також вистачає своїх привидів. За легендами у підземеллях
Львівського Єзуїтського костелу «живуть» два ченця: один з яких продав
свою душу дияволу, а другий, покійний з роду Потоцьких, відійшов у інший
світ при дуже загадкових обставинах. У Домініканському соборі рівно опівночі чутні богослужіння на незрозумілій мові та стукіт друкарської машинки,
а ночами в соборі блукає напівпрозорий привид монаха-домініканця (через ці
дивацтва багато нічних сторожів звільняються вже після першого чергування).
У Підгорецькому замку (с. Підгірці Бродівського р-ну Львівської області), колись одному з кращих палацово-замкових комплексів Європи, історіям
про привидів вже сотні років (розповіді про них – одна з головних визначних
пам'яток цього місця). Привиди є і в Олеському (в селищі Олесько Буського
району) та Золочівському замках (60 км на схід від Львова) – без них важко
собі уявити будь-який середньовічний замок.
Є своїх привиди і в Чернівецькій області. Миколаївський кафедральний
собор в Чернівцях знаменитий плачем матері, яку за порадою злого духа замурували в стіну живою. А над куполами часто літає зловісна чорна тінь –
«нехорошого батюшки», причетного до страшної долі матінки [3].
Загалом в Україні набули не аби якої популярності так звані «будинки з
привидами», в яких ніхто не проживає зважаючи на містичні події, що відбуваються у них. Такі будинки можна відшукати в кожній області України.
Наша країна дуже багата на загадковий «демонічний» потенціал, який не
відлякує туристів, а навпаки їх приваблює. В деяких країнах світу заповзятливі бізнесмени навіть скуповують містичну нерухомість і роблять на цьому
свій прибутковий бізнес.
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Отже, проаналізувавши все вищевикладене, можемо визначити, що наявний туристичний потенціал може слугувати розвитку «містичного» туризму
в Україні, тим самим стати перспективним напрямом розвитку в’їзного туризму.
1. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку туризму та курортів на період до 2022 року» від 1 серпня
2013 р. № 638-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/246640434
2. Dark Tourism – The Attraction of Death and Disaster. John Lennon and Malcolm Foley.
Continuum, London and New York, 2000. 184 p.
3. Офіційний сайт «Аномальна Україна»: URL: http://ufodos.org.ua/

Лисенко Валерій

ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЙ
ПО КИЇВСЬКОМУ УКРІПРАЙОНУ
Територія, де розміщений Київський укріпрайон, відображає пам’ять тисячоліть вітчизняної історії, і має зручне сполучення як з Києвом, так і з іншими популярними туристичними центрами. Про тутешні екскурсійні традиції свідчать публікації [1; 2]. Протягом багатьох років у цій місцевості проводилися численні масові заходи, зокрема, міжнародні військово-історичні
костюмовані фестивалі-реконструкції [3].
Тут досить різноманітні ландшафти: якщо на південній лісостеповій половині поряд з багатьма спорудами пролягають асфальтовані шляхи, то північна, поліська сторона, менш доступна. Це дозволяє практикувати тут різні
види туризму, як пізнавального, так і спортивного, на будь-який смак: пішохідний, велосипедний, автомобільний, водний, лижний, кінний, авіаційний.
Попит є як серед наших земляків, молодих і старих, так і з боку інтуристів.
Завдяки фундаментальним дослідженням [4; 5] є можливість об’єктивного висвітлення обставин створення КиУР і бойових дій при трагічній обороні
Києва 1941 року. Це тим більш актуально при вшануванні її 80-ї річниці. З
особливою вдячністю слід згадати ентузіастів і громадські організації, яким
вдається, попри звичні загальні байдужість і вандалізм, підтримувати деякі
споруди в більш-менш пристойному стані, добитися оформлення їх охоронного юридичного статусу і дещо навіть музеїфікувати.
Починаючи з 1970-х років автором, спільно з колегами, досліджувалася
ця місцевість, розроблено і апробовано ряд екскурсійних маршрутів. Ця діяльність відображалася в численних виступах на радіо, телебаченні, в наукових та популярних публікаціях, на власному сайті та у соціальних мережах
[6]. Докладніша інформація, зокрема картосхеми маршрутів, опубліковані на
власному сайті [7]. Назвемо деякі маршрути.
Пішохідні:
•
Село Білогородка (огляд древніх валів, легендарної криниці «білгородського киселя», ДОТів та підземелля довжиною близько 300 м);
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•
Віта Поштова – древні південні ворота Києва, рубіж оборони 1941 року
(ДОТ-народний музей, підземелля довжиною близько 200 м);
•
Залізнична тайна Круглика (оригінальні кулеметний та артилерійський
ДОТи, вриті у скіфський вал І тисячоліття до н.е., сліди залізничного будівництва початку ХХ ст.);
•
Західний рубіж оборони Києва (Святошинські ставки та ліс), народний
меморіал у с. Романівка;
•
Шляхом визволителів Києва (похід від Національного музею «Битва за
Київ у 1943 році» в Ново-Петрівцях до Пущі-Водиці);
•
Народний меморіал боїв за Київ у Кончі-Заспі (огляд каплиці, ДОТів та
мальовнича лісова прогулянка до озер).
Автомобільні:
•
Великий круїз від Пущі-Водиці до Кончі-Заспи;
•
Ознайомчі поїздки до окремих ділянок Поясу бойової слави Києва.
Після здобуття Україною незалежності цікавість до воєнної історії стимулювало подолання стереотипів радянської ідеології і поява незалежних дослідників. Проте з початком війни на сході України інтерес до воєнної справи
різко переорієнтувався від історії до більш актуальних проблем.
В радянські часи туризм та екскурсії, як елементи патріотичного виховання, всіляко підтримувалися владою на всіх рівнях. Варто було б розмістити в околицях Києва біля уцілілих споруд КиУР інформаційні стенди (в антивандальному виконанні), а також створити краєзнавчі музеї на основі великих підземель в Білогородці (неподалік Житомирського шосе) та Віті Поштовій (на обочині Одеського шосе).
1. Зиминъ Л. Археологическая экскурсія членовъ Кіевскаго Отдъла И. Р. В.-И. Общества.
Поъздка въ сел. Бългородку // Военно-Историческій Въстникъ. 1909 г. Сентябрь–
Октябрь №5 и 6. – С. 54-66.
2. Маршрути піших екскурсій уздовж Поясу бойової слави міста-героя Києва. – К.:Книга
пам’яті України,2003. – 11 с.
3. Титова О. Військовий туризм як новий напрям на туристському ринку. // Туризм і культурна спадщина. Міжвузівський збірник наукових праць. – К.:УТОПІК,2013. – С. 94101.
4. Кайнаран А., Крещанов А., Кузяк А., Ющенко М. Киевский укреплённый район 19281941: история, довоенная служба, день сегодняшний. – Житомир:Волинь,2011. – 356 с.
5. Кайнаран А., Муравов Д., Ющенко М. Киевский укреплённый район, 1941 год. Хроника
обороны. – Житомир:Волинь,2017. – 456 с.
6. Лисенко В. Таємні київські залізниці // Антропологія простору. Збірник наукових праць
та матеріалів. Т.1: Культурний ландшафт Києва та околиць. – К.:НДІ українознавства
МОН України,2017. – С. 193-204.
7. Лисенко В. 1000 років української культури. Приватний Інтернет-проект, 1998-2021.
URL: 1000years.uazone.net
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Дзівалтовський Вячеслав

ВІД КЛЕПАЧІВ ДО ВИДРИЦІ:
МАНДРІВКА КОЗАЦЬКИМИ ФОРПОСТАМИ ПРИІРПІННЯ
Маршрут охоплює Ірпінське правобережжя між залізницею Київ-Ковель
та Гостомельською автомагістраллю. Він розпочинається від смт Коцюбинське в напрямку урочища Клепачі біля річки Ірпінь, де археологами виявлено
багатошарове поселення різних епох та місце козацького форпосту на Києвопольському кордоні XVIII ст.
Основна частина мандрівки проходить північно-західною ділянкою Київського укріпленого району через мальовниче урочище Видриця. Тут зберіглась велика група довгочасних оборонних споруд − ДОТів різних типів.

Нитка маршруту:
смт Коцюбинське –
ДОТ №459 – Сосна «Спостережний пункт» – ДОТ
№451 – урочище Клепачі –
ДОТ №452 – АСП №453 –
ДОТ №456 – ДОТ №458 –
ДОТ № 457 – ДОТ №476 –
урочище Видриця – ДОТ
№487 – ДОТ №477 – ДОТ
№478 – ДОТ №480 – Гостомельське шосе.
Протяжність 13 км.
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Ліворуч залізниці Київ-Ковель серед вікових сосен є
одна незвичайна. В її товстий стовбур забиті «костилі»,
які по спіралі підіймаються до верхніх гілок. Захисники
Києва влаштували там спостережний пункт [1]. Такі
сосни на передньому краї північної дільниці укріпрайону зустрічаються і в інших місцях.

Праворуч залізниці, на узліссі, відкривається широка панорама ірпінської заплави: залізничний міст, р.Ірпінь, за річкою – місто Ірпінь.
Цей пагорб разом з правобережною частиною заплави з давніх давен має
назву Клепачі.
У 1983 р. в урочищі історико-краєзнавчим гуртком Київського міського палацу дітей та юнацтва під керівництвом відомого вченого О. В. Сєрова була проведена глибока археологічна розвідка дюни правого берега р. Ірпінь біля залізничного мосту. В результаті шурфування території виявлено багатошарове поселення
різних епох: бронзи (ІІ тис. до н.е.); залізного віку (Мілоградська культура, VII ст.
до н.е. – I ст. н.е.); зарубинецької (ІІ ст. до н.е. – ІІ ст. н.е.); ранньослов’янської
(VI – VII ст. н.е.); Київської Русі (Х – ХІІ ст.); Литовської доби, включаючи період
Києво-польського кордону XVII – XVIII ст. Піднято чисельні фрагменти кераміки
цих епох та частину будівлі Х ст.
Раніше, у 1968 році, в урочищі знайдено кам’яні сокири [2].
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Одним з головних занять давніх мешканців Приірпіння був залізоробний
промисел. Річка Ірпінь та її притоки споконвічно були багаті на поклади болотної руди – лимоніту, з якої давні слов’яни впродовж двох тисячоліть аж
до кінця XVIII ст. видобували залізо сиродутним способом.
У 18 ст. на високому пагорбі в урочищі Клепачі було встановлено козацький форпост.
Яка ж історія виникнення форпостів у Приірпінні?
Після підписання Вічного миру Росії з Річчю Посполитою 1686 р. кордон між ними проходив по Дніпру. Але до Росії відійшов також Київ разом з
прилеглою до міста територією Правобережжя. Вона обмежувалася річками
Ірпінь, Унавою та Стугною. На цій території діяла Київська сотня Київського
полку, яка охороняла Києво-Польський кордон. Для цього вздовж всього кордону збудували понад сто укріплених застав – так званих форпостів. Це були дерево-земляні в основному чотирикутної форми споруди – редути – розміром 25х25м, 40х40м чи 50х50м. Земляні вали заввишки 1-2м при ширині 56м деяких з них збереглися і до сьогодні. Перед валами зазвичай простежуються невеликі рови шириною 2-3м і глибиною до 1,5м. Іноді в валах влаштовувався розрив – місце в’їзду та кутові потовщення, на яких стояли дерев’яні вежі [5].
Форпости, розташовані на лесових узвишшях Ірпінського правобережжя, на початку 30-х років ХХ ст. зайняли довгочасні оборонні точки – ДОТи
Київського укріпрайону.
В урочищі Клепачі на місці однойменного козацького форпосту було
споруджено ДОТ №452 з бронековпаком на два станкові кулемети.
ДОТ сильно пошкоджений підривом, бронековпак відсутній, але збереглися елементи його кріплення до анкерного барабану.
За 200м північніше попереднього ДОТу знаходився артилерійський спостережний пункт № 453. Після вибуху від споруди залишилися одні стіни, а
уламки залізобетону розкидані на значній відстані. Це єдиний об’єкт в КиУрі, який був обладнаний спостережним бронековпаком [3].
Державні охоронні номери обох споруд: 513/22-Кв та 513/23-Кв.
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АСП №453
2004 року під час розкопок ДОТу №457 київські пошуковці виявили зенітну установку з двома авіаційними кулеметами ДА-2, яка після реконструкції демонструвалася в музеї-заповіднику «Битва за Київ у 1943 році».
Урочище Видриця – історична місцевість в нижній течії однойменного
струмка – правої притоки Ірпеня [4], який перетинає 19 і 20-й лісові квартали. У верхів’ях струмок можна легко перейти по стовбурах повалених дерев.
В нижній течії струмок перегороджений двома дамбами, які утворили
дві водойми, відомі як Блакитні озера. Колись тут теж стояв козацький форпост, але його сліди не виявлено [7].
Впритул до води підступають вікові сосни та дуби, а на прилеглих галявинах напровесні милують око первоцвіти, серед них рідкісні під Києвом
проліски. На мальовничих берегах озер облаштована чудова зона відпочинку.
Останній об’єкт на маршруті – ДОТ № 480. На кошти місцевого бізнесмена К,Б.Хуршудяна на базі ДОТу створено меморіальний комплекс.
Неподалік проходить Гостомельське шосе, де закінчується наша мандрівка.
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Безручко Любомир, Безручко Оксана

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОРТИФІКАЦІЙНОГО
ТУРИЗМУ У ГРОМАДАХ ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ
Туризм як один із видів господарської діяльності відзначається високою
прибутковістю. Тому саме такий напрям свого розвитку обирає чимало населених пунктів як закордоном, так і в Україні.
Зауважимо, що поширення пандемії спричинило стримування міжнародного туризму, проте зростаюча потреба населення у психологічному розвантаженні у цей період активізувала нетривалі сімейні подорожі в межах області та країни, що замінило традиційні туристичні мандрівки закордон. Саме в
цей період дослідження та активізація до використання місцевих історикокультурних та природних туристичних ресурсів є надзвичайно актуальним.
Згідно з проведеними опитуваннями у період пандемії близько 55 % респондентів відмовились від закордонних мандрівок. Проте 62% опитаних частіше
почали подорожувати територією проживання та ознайомлюватись із цікавими туристичними об’єктами. Здебільшого, серед таких об’єктів у межах
Львівської області було обрано фортецю Тустань, скельний монастир в с. Розгірче, ведмежий притулок «Домажир», замки області, а також природні території, облаштовані для короткочасного відпочинку. Такий вибір ґрунтується на твердженні про меншу імовірність захворіти, перебуваючи на відкритому просторі, що ще раз вказує на потребу залучення об’єктів, огляд яких
може відбуватись ззовні.
Враховуючи сказане, відмітимо особливу актуальність розвитку фортифікаційного туризму - виду туризму, який пов’язаний із відвідуванням та
ознайомленням з оборонними спорудами різного виду та призначення [1, c.
22].
Згідно з дослідженнями В. Пшика, у межах Львівської області в 325 населених пунктах були розміщені різні за значенням та історичним періодом
фортифікаційні об’єкти [4]. Зрозуміло, що значна частина із досліджених
об’єктів є знищеною, відповідно не має туристичної атрактивності. Пробле-
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мою є також потреба відновлення значної частини оборонних об’єктів області.
Внаслідок децентралізації було змінено межі адміністративних районів
Львівської області та утворено об’єднані громади. Це з одного боку посилило
незалежність населених пунктів, а з іншого дало можливість отримати додаткові надходження у місцеві бюджети. Одним із механізмів залучення додаткових коштів у бюджет громади є розвиток туризму. Тому актуальним є питання вивчення ресурсів, що можуть стати основою для туристичного розвитку громади. Використовуючи каталог-інформатор, опублікований В. Пшиком, досліджено ідентифіковані фортифікаційні об’єкти, розташовані у новоствореному Львівському районі та окремих громадах, що входять у його
склад [4]. Зауважимо, що в межах району знаходиться 57 фортифікаційних
об’єктів, що є одним із найвищих показників серед районів Львівської області. Найбільше представленими відповідно до класифікацій О. Мацюка [3] є
оборонні костели, церкви та синагоги (12), військові укріплення (12), дещо
менше налічується укріплених городів (9), замків (7), оборонних монастирів
(6), сторожових веж (6) та оборонних дзвіниць (5). Загалом такий розподіл
вказує на потребу більшого залучення до туризму сакральних оборонних
споруд, адже сьогодні найбільше використовуються замки. Серед позитивів
освоєння таких об’єктів є можливість залучати не тільки туристів, які проявляють цікавість до фортифікацій, але й відвідувачів, які мають релігійну мету. Зокрема такі тури можна організувати у смт. Щирець, де знаходиться три
сакральні об’єкти, що мали оборонне призначення, а також у м. Глиняни, яке
є місцем паломництва, а оборонні об’єкти і місцевий музей килимарства можуть стати додатковою атракцією для відвідувачів [2].
Серед 23 об’єднаних громад Львівського району найбільше фортифікаційних споруд знаходиться у межах Львівської та Жовківської міських громад (по 14 та 10 об’єктів). Це пояснюється розташуванням тут великих історичних міст, що є лідерами в Україні за кількістю історико-культурних
пам’яток. Серед інших громад у межах яких знаходяться такі об’єкти виділимо Бібрську (7), Щирецьку (3), Рава-Руську (3), Глинянську (2), Давидівську (2) та інші. Також є 5 громад у яких не виявлено жодного оборонного
об’єкту, що зберігся до сьогоднішнього дня.
Зазначимо, що туристичне використання фортифікаційних об’єктів у
межах громад може мати такі перешкоди:
- неузгодженість бачення власника об’єкту (парафії, міністерства тощо) та
місцевої влади;
- недостатність коштів у громад для реставрації оборонних об’єктів та їх
туристичної промоції. Виходом може стати залучення інвесторів або віддання в управління державним органам з більшими фінансовими можливостями (у межах району такий приклад є з П’ятничанською вежею, яку
передали в управління Міністерству культури та інформаційної політики
України);
- відсутність зацікавлення в керівництва громади до розвитку фортифікаційного туризму та туризму загалом. Адже здебільшого вони зайняті ви23

рішенням нагальних питань поселень або шукають швидших варіантів
отримання коштів завдяки іншому (часто нищівному) використанню цих
об’єктів (прикладом є спроба перетворити Миколаївську оборонну фортецю на піщаний кар’єр);
- поодиноке представлення оборонних об’єктів у межах громади, що викликає потребу кооперації різних типів туристичних об’єктів або співпрацю з іншими громадами;
- низький рівень співпраці місцевого туристичного бізнесу та керівництва
громад (сучасні екскурсії такими об’єктами організовуються туристичними фірмами без будь-якого врахування думки та залучення місцевої влади);
- складність організації концесії для цінних оборонних об’єктів (в межах
району відбулись два протилежних за якістю приклади концесії замків,
перший випадок не успішний із Старосільським замком, другий – успішний із Свіржським замком);
- короткочасний туристичний наплив не буде давати можливість розбудовувати потужну туристичну інфраструктуру (акцент робитиметься на торгівлю, продаж сувенірів, екскурсії місцевими краєзнавцями, ресторанні
послуги) тощо.
Загалом процес децентралізації сприяв активізації місцевого керівництва
до пошуку додаткових фінансових ресурсів для функціонування громад. Одним із таких ресурсів може стати розвиток туризму, в тому числі фортифікаційного. Сьогодні у межах новоутвореного Львівського району є низка громад, які мають потужний потенціал для розвитку фортифікаційного туризму.
Відмітимо і позитивний досвід залучення таких об’єктів до туризму у Львівській, Жовківській, Бібрській та Давидівській громадах. Проте є низка перешкод, які потребують консолідованого вирішення як на державному, так і на
місцевому рівні.
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Ганенко Юлія, Винниченко Ігор

ФОРТИФІКАЦІЙНА СПАДЩИНА Ф.Е.ТОТЛЕБЕНА В
УКРАЇНІ ТА ЇЇ ТУРИСТСЬКЕ ОСВОЄННЯ
Уродженець Мітави (тепер Єлгава, Латвія) німець з походження Франц
Едуард (Едуард Іванович) фон Тотлебен (1818-1884) увічнив себе у численних оборонних спорудах, чимало з яких знаходяться на території України [1].
Військовий інженер, генерал-ад’ютант, інженер-генерал, почесний член Петербурзької АН (від 1855 р.), він був автором праць з питань воєнних укріплень, у тому двотомової «Описание обороны города Севастополя» (1871).
Під час Східної (Кримської) війни 1853-1856 рр. Ф.Е.Тотлебен керував
будівництвом укріплень у Севастополі та Миколаєві. Зокрема, у Севастополі
він створив принципово нові укріплення і систему траншей. Було розширено
лінію Північного укріплення і майже заново створено лінію оборони на південній стороні. Інновацією в фортифікації стало створення Тотлебеном розгалуженої мережі ложементів, передових окопів і редутів, ретельно пристосованих до місцевості. Саме завдяки здійсненим під орудою фортифікатора
заходам оборона міста тривала уподовж року [2]. Згодом один із організаторів та керівників оборони Севастополя адмірал П.Нахімов завважив: «Без Тотлебена ми просто пропали б». А британські та французькі офіцери просили
дозволити хоча б побачити його (під час перемир`я) [3].
Після падіння Севастополя фортифікатор керував зведенням укріплень
штаб-квартири Чорноморського флоту в Миколаєві. Завдяки побудованій уздовж Бузького лиману глибокоешелонованій оборонній системі, що складалася із земляних редутів (фортів) і берегових артилерійських батарей, союзники навіть не змогли наблизитися до міста. Одним із основних елементів цієї системи є Костянтинівська батарея (острів Флагшток, острів Батарея) – довга штучна коса (гребля), що закінчується укріпленим островом (також штучним), насипана від села Мала Корениха на правому березі Бузького лиману
[4].
Служив у Києві, де за його проєктом та під його наглядом уподовж
1872-1877 рр. було споруджено Лисогірський форт (тепер – частина Київської фортеці, історико-архітектурна пам`ятка) [5]. Його складовими були головний вал, 2 бастіонів, напівбастіон та водяний рів. У валах влаштовано 7
цегляних потерн довжиною до 40 м кожна. На території форту знаходились
порохові льохи.
Про туристське «освоєння» форту певне уявлення дає відповідний розділ офіційного сайту Національний історико-архітектурний музей «Київська
фортеця» [6], а також сайти та сторінки в соцмережах туристських аґенцій та
гідів. Стверджувати ж про значну популярність цієї локації у туристів та екскурсантів не доводиться передовсім через відсутність правдивої інформації
про кількість відвідувачів.
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Керченська фортеця (Форт Тотлебен) – унікальна (зокрема, через грандіозність) пам`ятка фортифікаційного мистецтва. Розташована на рифі АкБурунського мису, вона була споруджена уподовж 1857-1872 років.
Е.Тотлебен, автор проєкту реконструкції фортеці (1863), запропонував відмовитись від будівництва коштовних морських фортів, натомість посилити
наявні берегові та суходільні укріплення. Цар Алєксандр ІІ з цим погодився
[7].
Наразі фортеця, як популярна у туристів локація, не є місцем їхнього паломництва головно через небезпеку: у ній реґулярно знаходять чимало боєприпасів (снаряди, авіабомби тощо) [8].
Причетний Е.Тотлебен і до унікальної фортифікаційної споруди, популярної у українських та іноземних туристів – Тараканівського (Дубенського)
форту (Рівненська область). Назва укріплення походить від назви села, розташованого побіч – Тараканів [9]. Франко-пруська війна 1870-1871 років засвідчила необхідність кардинального перегляду всієї системи інженерної
оборони кордонів. Тож очолюваний генерал-майором департамент військового міністерства, зважаючи на стратегічні завдання держави, подав на розгляд пропозицію щодо малих прикордонних фортець задля прикриття дислокації та розгортання військових частин, які затримувалися з мобілізацією. У
доповіді Е.Тотлебен завважував на особливій важливості фортець у Дубні та
Проскурові (тепер Хмельницький). У 1873 р. особлива нарада про стратегічне становище Росії (під головуванням імператора) ухвалила прийняти план
Тотлебена, одним із першочергових завдань якого було побудувати укріплення перед Дубном [10].
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Гладкий Олександр, Килівник Володимир

ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФОРТИФІКАЦІЙНИХ
СПОРУД НЕМИРІВСЬКОГО СКІФСЬКОГО ГОРОДИЩА –
ВЕЛИКИХ ВАЛІВ
Немирівське городище, а саме під такою назвою воно відоме серед науковців, є однію із найбільших стародавніх скіфських фортифікаційних споруд, обнесених валом, на території України - займає 150 гектарів площі (чистого поля). Воно знаходиться на схилах долини річки Мирки, в 3 км від м.
Немирова Вінницької області. Датується 700-500 роками до н. е. У 900-1250
рр. на території городища знаходилося селище часів Русі. Також віднайдено
залишки поселення трипільської культури, початок IV тис. до н. е. [1; 2].
Городище обнесено потужним земляним валом, висотою до 12 м і біля
4-х км завдовжки, а також зовнішнім сухим ровом уздовж валу. Вали городища розпрострились по периметру на 5,5 кілометрів (по гребню валу) - за
іншими джерелами від 4 до 9 і навіть до 15,5 кілометрів; їх ширина в основі
складає 25-30 метрів; висота ще й донині сягає 9 метрів; ухил валу до 75°
(рис. 1).
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Згідно з археологічними дослідженнями, первинна висота валів сягала
не більше 10-12 метрів. Про це вказує і рів викопаний навколо городища
(глибина рову досягає на деяких ділянках шести метрів). Коли ж дивитися на
Немирівське городище із висоти, то можна побачити, що воно має не круглу
форму, як вважалося донедавна, а здебільшого овальну, яка дещо нагадує
форму яйця.
Основу валу складають великі камінці та товсті дубові колоди. Біля 9 га
північної частини городища додатково обнесено внутрішнім земляним валом
і ровом. Ця частина городища була заселена вже в другому тисячолітті до н.е.
Укріплення споруджені в скіфські часи (8-6 ст. до н.е.), тоді ж в центральній
частині городища виникло постійне поселення з житлом у вигляді великих
круглих ям – землянок до 6 м в діаметрі. Інша частина городища всередині
валів слугувала притулком для населення та скота, які проживали навколо
городища під час військової небезпеки [3].
Витягнутість городища у напрямку на південний схід – північний захід
зумовлена формою «замчиська» – внутрішнього укріплення городища. Чи
випадково так сталося при насипанні валів, чи задумувалося це заздалегідь –
сьогодні сказати про це важко. Однак факт залишається фактом. Акт технічного опису Немирівського городища, складений з метою надання йому статусу державного значення у 1968 році, зазначає, що у Валах існує 11 розривів
[1].
На території городища зібрано унікальні зразки степового різнотрав'я:
мишій сизий, стоколос, житняк гребінчастий, вівсюг звичайний, деревій дрібноквітковий, суданська трава та ін. Тут росте мати-й-мачуха, сизий полин,
волошка польова, ромашка біла. На схилах розрісся барвінок малий, зустрічається зозулинець плямистий, який занесений до Червоної книги України
(рис. 2).

Рис. 1, 2. Немирівське скіфське городище – Великі Вали (фото авторів)

Постійне населення городища займалось землеробством та скотарством.
Домінували відносини патріархального роду. Існували торгові зв’язки із віддаленими територіями, про що свідчать розкопки, які проводились 1946-1948
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рр. археологічною експедицією під керівництвом М. І. Артамонова. Зокрема,
скіфи городища торгували з Північним Причорномор'ям, з грецьким містом
Ольвією. Під час розкопок знайдена греко-іонійська кераміка 7-6 ст. до н.е. В
10-13 ст. н.е. в городищі існувало руське поселення, від якого збереглись чисельні житлові споруди (напівземлянки) з печами-кам’янками. Розкопками
відкриті землянкові хати з глинобитними вогнищами, господарські ями та
черені [2; 3].
Немирівське городище – унікальний зразок стародавнього фортифікаційного мистецтва часів скіфських племен. Наразі воно перебуває у добре
збереженому стані. Поряд з ним простягається автотраса регіонального значення Вінниця-Умань, біля його знаходиться районний центр – м.Немирів,
забезпечений якісною інфраструктурою для розміщення, відпочинку та організації дозвілля туристів. Потенціал Немирівського городища наразі не використовується належним чином, хоча воно по праву може стати однією із
ключових туристичних дестинацій Вінниччини. Його слід активніше залучати до формування туристичних маршрутів, організовувати подорожі історико-краєзнавчого характеру, розробляти туристичні квести пізнавального, культурно-мистецького та спортивно-оздоровчого характеру.
1. Білозер В.П. Немирівське городище // Енциклопедія історії України: у 10 т. –
К.:Наукова думка,2010. – Т. 7 . – 728 с.
2. Малаков Д.В. Минуле Немирова. – К.:Оранта,1998. – 111 с.
3. Малаков Д.В. По Брацлавщине. – М.:Искусство,1982. – 174 с.

Мазуранчик Зоряна

ЗАМОК У СТАРОМУ ЗБАРАЖІ. ІСТОРІЯ ПОБУДОВИ,
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЗАНЕПАДУ ТВЕРДИНІ
Вперше місто Збараж згадується у літописі під 1211 р., як центр волості
у складі Галицько-Волинського князівства. Який вигляд мало місто на той
час невідомо, оскільки не збереглося жодного історичного джерела котре б
дало змогу відповісти на це запитання. Імовірно, в першій половині ХІІІ
століття Збараж, як і більшість давньоруських міст, згаданих у літописах, не
відзначалося великими розмірами та великою кількістю населення. Це було
удільне князівство, котре залежало від Галицько-Волинського [1, c. 4].
Єдиною реальною можливістю зміцнення давньоруських кордонів в епоху
ранньофеодальної держави було будівництво укріплених поселень – «городів» [2]. Характерним представником цієї групи прикордонних фортець
вважався Старий Збараж.
Його оборонна міць залежала як від природних умов, так і від штучних
укріплень. Місцевість, на якій було закладене поселення, повністю
відповідала тогочасним умовам для життя людини і захисту від нападників.
Як підтверджують археологічні розкопки, основну складову частину оборонної системи становили вали і рови. Кам’яних укріплень місто в ХІІІ столітті
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ще не мало [3]. Згадки в історичних першоджерелах та документах про літописний і княжий Збараж надзвичайно фрагментарні і скупі.
М.Стрийковський приписує будівництво замку в Cтарому Збаражі
Дмитру Коребуту-Ольгердовичу в останній декаді XIV ст. Проте, цей факт за
останнім дослідженням істориків, виявився вміло сконструйованою родовою
легендою. Про конкретного власника чи посадника цих земель того часу
можна тільки здогадуватися, оскільки писемні джерела його імені не називають.
Немає достовірної інформації чи був замок у Збаражі дерев’яним чи
кам’яним. Збаразький замок був недалеким сусідом до Кременецької фортеці
і певний час місто належало до Кременецького повіту Волинського воєводства (XIV-70-ті роки. XVIII століття). Достовірним фактом є лише те, що він
був достатньо укріпленим і не піддавався кочівникам, але це не говорить про
те, чи він був кам’яним чи дерев’яним [4]. Старозбаразький замок носив традиційний для Поділля мисів тип споруди, нерегулярний (багатокутний) в
плані збудований в готичному стилі з ламаного каменю вапняку у вигляді
стіно-баштового укріплення. В’їздова брама та частина муру зберігалися ще
до 40-х років ХХ століття.
Перебуваючи у володінні князів Несвізьких-Збаразьких, Старозбаразький замок зазнав ряду нападів татар, які спричинили його значні пошкодження та руйнування, згадка про які містяться в ряді польських хроні XVXVI ст. (Я. Длугаша, М. Кромера, М. Бельського,М. Меховського) [5; 6; 7; 8;
9].
Під час поділу синів Андрія Семеновича Збаразького, проведеного у середині XVI столітті, замок і місто були поділені між декількома представниками роду Збаразьких.
В історіографії побутує думка, що замок був зруйнований татарами у
1589 р. і більше не відбудовувався. Однак, виявлений інвентар, свідчить про
пошкодження твердині, а не її руйнування. Возний луцького ґродського суду
у 1591 р. оповідав: «… позов положити хотел, нижели есми того позву где
вткнути не мель, бо тое место Збараж и Базар место также и села видель есми
до кгрунту от поганства татар спаленьїе и спустошоные, толко замок самьш
збаражский стоял, до которого есми тоть позов от-несь и у браму замковую
уткнул и воротному оповедил…» [10].
Інвентар 1592 р. дає наступний опис фортеці: "... мурований замок із мурованою брамою зі зводом на ланцюгах; на брамі знаходилися мурована
світлиця та зала, вимощена дошками, при якій був залізний годинник без
дзвона; при брамі знаходився мурований склеп на п'ять вікон із залізними
ґратами, на якому стояла велика столова світлиця, правда, без дверей, печі й
шибок; проти неї розміщувалися дві покойові світлиці без дверей, печей і
шибок; у замку був також костел, під яким склеп, а при ньому мурована пекарня, сіни й комора; під дерев'яними світлицями поряд чотири склепи, при
яких велика мурована вежа, а під нею скарбниця, замкнена залізним
ланцюгом, на якій світлиця без печі, а при ній мурована кімната; на тих склепах дві дерев'яні світлиці без дверей, печей та вікон. У пригородку були такі
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дерев'яні споруди: пекарня, сіни, кухня й світлиця (друга світлиця через часті
тривоги, щоб не була спалена, внесено до замку), дерев'яна вежа, обліплена
глиною, лазня, стара світличка та наріжна вежичка в палях [11]. Головні
функції Старозбаразького замку із передмістям були: воєнні, адміністративно-політичні і житлові. Згідно інвентаря навколо палацу існувала ціла інфраструктура завданням якої було забезпечення функціонування центральної
споруди.
Таким чином, внаслідок нападу татар на Поділля місто Збараж, як поселення було знищене, але замок був поруйнований, та не знищений.
Важливим елементом для відтворення зовнішнього вигляду замку є, доступні на даний час, іконографічні матеріали (фото руїн Старозбаразької
фортеці 30-х рр. ХХ ст. та рисунок Антонія Лянге).

Рисунок 1. Замок у Старому Збаражі (графіка. Антоній Лянге, ХІХ ст.)

Фортифікаційна система Старого Збаража із-за фрагментарності джерел
є мало відомою. Пролити світло на темні плями допомогли б археологічні
розкопки, оскільки старозбаразька земля в своїх надрах ховає ще багато
таємниць.
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Андрєєва Олена, Лисенко Валерій

ПІШОХІДНІ МАРШРУТИ ПІВДНЕМ ТЕРНОПІЛЛЯ
Українське Поділля відоме серед краєзнавців як країна численних замків
та інших пам’яток історичної архітектури, унікальних велетенських природних печер та інших атракцій. Тут багаті традиції туризму, починаючи ще з
часів Австро-Угорської влади ХІХ століття, розвинена мережа транспорту й
торгівлі. Цікаві краєзнавчі відомості з кожним роком все більше публікуються у всесвітній інформаційній мережі, зокрема слід відзначити 20-річчя діяльності великого приватного сайту [1].
Зазвичай, знайомство туристів з цими краями відбувається у ході автобусних екскурсій, з проживанням на турбазах. Більш спортивні маршрути,
пропоновані турфірмами – велосипедні маршрути та сплави по Дністру [2].
Між тим, найбільш доступний пішохідний туризм надає чудові можливості
проведення спортивно-пізнавальних походів.
Починаючи з 2000-х років автором, спільно з колегами, досліджувалася
ця місцевість, розроблено і апробовано ряд екскурсій. З особливою вдячністю згадаємо співпрацю з відомими київськими екскурсоводами С. Кардашем
[3] та А. Швачком [4]. Ця діяльність відображалася у виступах на радіо, публікаціях в соціальних мережах. Докладніша інформація, зокрема картосхеми
та брошури з краєзнавчими описами, опубліковані на власному сайті [5].
Назвемо деякі пішохідні маршрути, пройдені протягом останніх років:
- Товсте – Солоне – Нагоряни;
- Чортків – Бучач – Берем’яни – Хмелева – Нирків – Солоне – Товсте;
- Товсте – Нирків – Берем’яни – Золотий потік – Коропець – Устя Зелене –
Дубівці – Галич – Крилос – Івано-Франківськ;
- Заліщики – Касперівці – Кривче – Мельниця-Подільська – Дзвенигород –
Окопи – Жванець – Хотин – Кам’янець-Подільський;
- Бакота – Колодіївка – Субіч – Китайгород – Врублівці.
Як певний підсумок, розроблено і частково розвідано новий маршрут
Чортків – Жванець – Хотин – Кам’янець-Подільський, протяжністю близько
150 км. Його можна пройти, у режимі пішого чи велосипедного спортивнопізнавального походу, протягом 1-2 тижнів, часом трохи під’їжджаючи попутками чи громадським транспортом. Особливістю саме такого маршруту є
можливість ознайомлення з понад десятком об’єктів фортифікації та понад
десятком карстових печер (2-3 цікавинки щодня!).
Наведемо приблизний план, у пішохідному варіанті. У велосипедному
варіанті подолання маршруту приблизно втричі швидше.
1. Прибуття ранковим поїздом в Чортків. Короткий огляд міста і фортеці.
Перехід 15 км повз пам’ятку природи «Стінку Угринську». Знайомство з пе32

черами Угринь (2 км) та Млинки (45 км). Біля с. Залісся ночівля або в спелеопритулку, або в наметах на березі струмка.
2. Перехід 15 км лісом «Дача Галілея» в напрямку с. Лисівці, с. Шипівці,
мимо давньоруських городищ та знахідок Черняхівської культури. Ночівля
на березі струмка або р. Серет.
3. Перехід 10 км до м. Більче Золоте, ознайомлення з печерами Покрова,
Олексинська (1 км), Мушкарова (Ведмежа) яма (6 км), Вертеба (9 км). Ночівля на березі р. Серет.
4. Огляд м. Більче Золоте, 15 км до с. Королівка, знайомство з печерами
Озерна (130 км), Оптимістична (230 км), спелеоклубом. Ночівля на
р. Нічлавка.
5. Перехід 15 км в напрямку с. Кривче, знайомство з печерами Ювілейна
(2 км) та Кришталева (23 км). Ночівля на р. Циганська.
6. Перехід 15 км в напрямку с. Збручанське, огляд фортець у с. Кривче і с.
Чорнокозинці. Ночівля на р. Збруч.
7. Перехід 10 км в напрямку с. Кудринці, огляд замку. Ночівля на
р. Збруч.
8. Перехід 10 км через с. Завалля, знайомство з печерою Атлантида (2 км).
Ночівля на р. Збруч.
9. Перехід 10 км до водоспаду, огляд до десятка ДОТів Кам’янецьПодільського укріпрайону. Ночівля на р. Збруч.
10. Перехід 10 км до с. Жванець, огляд фортець в с. Окопи та с. Жванець.
Ночівля на р. Жванчик.
11. Проїзд 2 х 5 км до м. Хотин, огляд фортеці, повернення у с. Жванець
або переїзд до м. Кам’янець-Подільський.
12. Огляд м. Кам’янець-Подільський, від’їзд.
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Гапоненко Анна, Винниченко Ігор

ФОРТИФІКАЦІЇ ТА ЇХНЄ ВИКОРИСТАННЯ В ТУРИЗМІ
ЯК РЕСУРС РОЗВИТКУ ГРОМАД СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ
Те, що децентралізація (передача від органів державної виконавчої влади значної частини повноважень, ресурсів та відповідальності органам місце-
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вого самоврядування) [1] є благом, не є відкриттям. Адже саме так «живуть»
країни високого рівня демократії та заможности.
Проте, отримавши ці повноваження та ресурси (у тому й фінансові), не
всюди їх вміють (хочуть?) раціонально та ефективно використати. Саме тут
зростає роль членів громади, точніше – їхні знання, навички та компетенції
[2]. Автори розробленого (за сприяння Програми Ради Европи «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні») навчального модулю «Підтримка розвитку об’єднаних територіальних громад у Хмельницькій області» завважують, що внутрішніми ресурсами громади є, передусім, люди – як індивідууми, так і як спільнота громадян. А найчастіше недооціненим внутрішнім
ресурсом громади є місцеві історії успіху. На жаль, традиційно громади «забувають» хвалитися досягненнями своїх мешканців чи місцевих бізнесменів.
Але ж коли йдеться про розвиток громади (а це й привернення уваги потенційних інвесторів, туристів чи міжнародних донорів), варто акцентувати на
досягненнях. Привабливими для туриста чи потенційного інвестора є й регіональна (національна) кухня та місцеві кулінарні витівки, пам`ятки археології, природи, історії, культури, архітектури, містобудування, монументального мистецтва тощо [2]. До таких «фішок» належать і фортифікаційні споруди,
про значний інтерес до яких свідчить, зокрема, велика кількість учасників
груп в cоціальних мережах, головно у Facebook – «Історичні фортифікації»,
Bunkertravel, Frontières du Nord-Est, «Фортификация 1 мировой», Kyiv Arsenal
тощо [3].
Територія Слобідської України (Слобожанщини, Слобідщини) у сучасних межах – це центрально-південна частина Сумської области, Харківська
область, північна частина Луганської области та північно-східна частина Донецької области. Початок її інтенсивного заселення припадає на другу половину XVII ст. Відтоді існували два потоки колонізації: з півночі – московська, пов'язана з будуванням військово-оборонних ліній для охорони Московщини (з півдня – від Криму, з південного заходу – від Польсько-Литовської
держави); із заходу – українська, спричинена, за одними версіями, польською
неволею й визиском, за іншими – силою промислово-добичницьких інтересів
населення Наддніпрянщини.
Уподовж 1630-1640-х років розбудовано «Білгородську лінію», яка проходила від Охтирки (1653 р.) на заході до Острогозька (1653 р.) на сході. У
той же період перед цією лінією постало кілька міст: Чугуїв (1639 р.), Обоянь
(1649 р.), Богодухів (1662 р.). У другій половині XVII ст. збудовано Ізюмську
лінію (Нову лінію, Новозбудовану лінію) з оселями Коломак, Високопілля,
Новий Перекоп (тепер Перекіп; обидва села – Валківський район), Бишкин
(тепер с.Черкаський Бишкин), Лиман (тепер смт; обидва – Зміївський район),
Андрієві Лози (тепер смт Андріївка), Балаклія, Савинська (тепер смт Савинці; всі – Балаклійський район), Ізюм, Царевоборисів (тепер с.Оскіл Ізюмського району), Остропілля, Купенське (тепер м.Куп`янськ), Кам’янське (тепер
с.Кам’янка Дворічанського району) та ін. По тому побіч лінії постали міста
Валки, Водолага (тепер с.Стара Водолага Нововодолазького району), Соколів
(тепер с.Соколове Зміївського району), Зміїв.
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У першій половині XVIII ст. було збудовано – за проєктом німця з походження, генерал-майора Й.-Б. фон Вейсбаха [4] – Українську лінію, яка складалась з 16 фортець та 49 редутів, з`єднаних між собою високим земляним
валом і глибоким ровом [5]. Локалізація цих фортець така: Петрівська – у
с.Петрівське (Балаклійський район), Тамбовська – у с.Мар`ївка (Барвінківський район), Слобідська – у с.Павлівка Друга (Лозівський район), Михайлівська – у с.Михайлівка (Лозівський район), Олексіївська – у с.Олексіївка (Первомайський район), Єфремівська (Трончатська фортеця, Трончатський Буйрак) – у с.Єфремівка (Лозівський район), Парасківська – у с.Парасковія (Нововодолазький район), Орловська – у с.Дячківка (Нововодолазький район),
Іоаннівська (Святого Іоанна) – у с.Іванівське (Красноградський район), Бєльовська (Більовська) – у м.Красноград, Козловська (Крутоярська) – побіч
с.Скалонівка (Зачепилівський район), Стара Козловська – при гирлі
р.Берестова (неподалік с.Скалонівка), Федорівська – у с.Залінійне (Зачепилівський район), решта – у Полтавській та Дніпропетровській областях.
Зберіглось чимало комплексів та фрагментів цих цитаделей. Земляні вали – від Петрівської фортеці, залишки Слобідської та Михайлівської (від неї
й назва села). Добре зберіглась Олексіївська фортеця (фортеця Святого Олексія, до 1738 р. – Берецька фортеця) – земляна, майже квадратна в плані, чотирьохбастіонна. Висота валів – понад 5 м; площа кріпосного двору – більше
1,5 га. До північно-західної куртини, в якій розташований в`їзд, підведена по
насипу ґрунтова дорога протяжністю близько 100 м. Східна куртина посилена равеліном, спрямованим у бік річки Береки. Протяжність фортеці по зовнішній стороні підстави вала становить понад 1030 м [6].
Від Єфремівської фортеці залишився рів, яким вона була оперезана, та
вал, що з`єднував цитадель з п`ятою по (Українській) лінії Олексіївською та
сьомою Парасківською.
У 1638 р. на місці старослов`янського городища на горі Охтир миргородський королівський урядник Станіслав Кульчевський заклав прикордонну
засіку проти крайнього західного флангу Білгородської лінії (засічної смуги).
Офіційно ж визнаною датою заснування міста є 29 вересня 1641 року, коли
вольновський воєвода А.Толочанов надіслав у посольський приказ документ
про побудову «острожка» на охтирському городищі [7].
І на композицію Харкова значним був вплив фортеці. 1656 р. цар Олексій Михайлович видав указ про заснування Харківського воєводства і направив туди Воїна Селіфонтова зі «служилими людьми» для будівництва фортеці. Цей документ, в якому вперше згадується Харків, офіційно визначає і дату
його заснування – 26 березня 1656 р. Укріплення, зведене під керівництвом
Селіфонтова, по тому реґулярно удосконалювалась і в другій половині XVII
ст. мало в плані форму, що наближалась до прямокутника, який простягався
вздовж річки Лопань. Уяву про межі фортеці дає прив`язка до сучасної архітектури:
• східна границя проходила від будинку Академії мистецтв до Палацу праці
вздовж боку теперішнього майдану Конституції;
• південна – від Палацу праці до Центрального універмагу;
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• західна - від універмагу по бровці схилу Університетської гірки до рогу
Каскадного скверу, розташованого навпроти Благовіщенського собору;
• північна – від Каскадного скверу до будинку Академії мистецтв.
Фортечні споруди, втративши своє значення, поступово занепадали і на
початку позаминулого століття були зруйновані остаточно. Проте «сліди»
старого полкового міста лишились у вигляді принципової схеми організації
міської території Харкова. Місце фортеці перетворилось на його композиційний центр. На місцях ровів та валів, які оточували фортецю, утворилися три
головні майдани міста: Конституції (раніше – Радянської України, Тевєлєва,
Миколаївський, Ярмарковий), Павлівський (Рози Люксембург, Павловський,
Торговельний, Лобна площа, Народний) та Сергіївська площа (Пролетарська,
Лопанський базар).
У Тростянці ж унікальною пам`яткою XVII cт. є Кругла вежа – садибаманеж, найдавніша громадська споруда північно-східної України, яка збереглася й не має аналогів у тогочасній архітектурі. У плані вона овальна (65х85),
схожа на невелику фортецю, по периметру котрої розміщено чотири круглі
триярусні вежі та одноповерхові приміщення. У будівлі простежується поєднання елементів ґотичного стилу та українського бароко. Щороку в ній проводиться міжнародний фестиваль історичної реконструкції «Стара фортеця»,
участь в кому беруть майже 200 членів клубів історичної реконструції з багатьох країн [9].
Що ж до дієвої допомоги громадам у творенні привабливого «фортифікаційного» турпродукту, то в цьому зарадити їм могли б фахівці профільних
ЗВО Слобожанщини, зокрема, кафедри туристичного бізнесу Харківського
національного університету імені Василя Назаровича Каразіна та ін.
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2. Ткачук А. Дацишин М. Внутрішні та зовнішні ресурси для розвитку громади або Чому
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Бабюк Дмитро

АРХІВНІ ФОТОГРАФІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ
АРХІТЕКТУРИ ОБОРОННИХ СПОРУД КАМ’ЯНЦЯПОДІЛЬСЬКОГО КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ
У другій половині ХІХ століття багато міст Європи здійснювали реконструкцію та перепланування, внаслідок чого багато стародавніх районів або
окремих будівель було знищено, навіть якщо вони становили історичну цінність. Саме через це іконографічні джерела міста Кам’янця-Подільського того періоду, в яких фіксується стан тогочасних оборонних споруд, мають неабияке значення для пам’яткоохоронної діяльності. В силу своєї документальності, правдивості, миттєвості та можливості тиражування, – фотографія,
як іконографічне джерело, серед інших творів мистецтва займає вагому позицію [5; с. 93].
Активну пам’яткоохоронну діяльність на Поділлі проводили фотографи
Юзеф Кордиш, Михайло Йосипович Грейм, Август Енгель, Франц Кодеш та
підприємець Лазар Варгафтиг, які залишили нам чи не найбільше фотографічних документів із зображеннями оборонних споруд стародавнього
Кам’янця-Подільського.
До життя та творчості М.Грейма зверталися у своїх дослідженнях
О.Будзей, Ю.Гажтецький, Г.Осетрова, І.Підгурний, Н.Урсу, А.Прусевич.
Творчість Ю.Кордиша побіжно досліджував Ю.Гаштецький. Діяльність
Л.Варгафтига висвітлювала у своїх дослідженнях І.Паур. Діяльність інших
митців досі залишається недослідженою.
Перші панорамні фотографії Кам’янця були зроблені 1859 р., коли до міста
завітав подорожуючий фотограф Маркевич, який приїхав з Парижу [1]. Він
зробив дві фотографії з видом на Кушнірську башту з Вітряною брамою, а
також Турецьким бастіоном (Верхня польська брама). Ці фотографії є надзвичайно цінними, оскільки частину мурів комплексу Верхньої Польської
брами розібрали у 1867 р. для розширення території Руського ринку поруч.
Творча спадщина Ю.Кордиша на сьогодні є малодослідженою, оскільки
він не завжди підписував свої фотографії та часто маскував свій підпис. На
сьогодні відомо невеликий набір фотографій місцевих оборонних споруд.
Особливістю їх є те, що фотограф працював в місті до 1868 року і на той момент був єдиним в місті. Разом із фотографами А.Енгелем та М.Греймом, які
почали свою діяльність у 1870 і 1871 роках відповідно, вони встигли зафіксу37

вати у своїх фотографіях стан Старого замку та комплексу оборонних споруд
поруч, які були згодом розібрані у 1875 р. для розширення дороги (Підзамецька брама, брама Станіслава Августа, башта св. Анни, Замковий міст, Міська брама) [8].
Творча спадщина М.Грейма досліджена найкраще за інших. Серед масиву
документальних фотографій із видами міста Кам’янця-Подільського особливий інтерес мають загальні та панорамні види Старого міста, що відображали
забудову кінця ХІХ – початку ХХ ст. та вигляд оборонних споруд того періоду. Фотографії М.Грейма відтворювали панорамні композиції міста з усіх чотирьох сторін світу. М.Грейм зробив найбільш вагомий внесок у відтворення
панорамних композицій міста, більшість яких зберігаються в архівах Польської Академії мистецтв у Кракові (117 фотографій) [5, с. 94], Польської Академії наук (83 фотографії) та університету в Лодзі (163 фотографії).
Як член Подільського єпархіального історико-статистичного комітету
М.Грейм активно співпрацював з Кам’янець-Подільським Давньосховищем,
поповнюючи його експонатами, значну частину яких складали фотографії
архітектурних та давніх оборонних споруд Поділля та Кам’янцяПодільського зокрема. Загалом, Михайлом Греймом було передано до Давньосховища більше 350 фотографічних експонатів [3]. У НІАЗ “Кам’янець”
також зберігається фотокопія альбому з 24 фотографічних видів Кам’янцяПодільського 1901 р., що сьогодні є бібліографічною рідкістю [4; с. 34].
Документальні листівки із зображеннями видів Кам’янця-Подільського кінця ХІХ – початку ХХ ст., є також важливим джерелом для вивчення історії
краю. На таких листівках традиційно зображалися панорамні види вулиць,
площ, центральних частин міста, бульварів, соборів, церков, громадських
будівель, навчальних закладів тощо [2]. Завдяки великому тиражу, такі видові листівки сьогодні широко представлені у музейних, архівних та приватних
збірках.
Найбільш вагомий внесок у відтворення панорамних композицій міста у
листівках, зробив М.Грейм та Ф.Кодеш, фотографіями яких користувались
найчастіше. Також помітний слід у фіксації краєвидів міста, які видавалися у
вигляді поштівок залишили такі фотографи, як А.Енгель та Ю.Кордиш [8].
Найбільшим видавцем ілюстрованих поштових карток був місцевий підприємець Л. Варгафтіг, який продавав їх у своїх магазинах. Також серед інших
видавців можна зазначити В.Вінярського, М.Грейма (який мав власну друкарню), Р.Кноппінга, Д.Лахмановича, К.Розенберга, Г.Шпізмана, які друкувалися в друкарнях Кам’янця-Подільського, Санкт-Петербурга, Праги, Дрездена, Відня та Дармштадту [4; с.171].
Всього у вигляді поштівок у Кам’янці-Подільському було видано близько
210 сюжетів, які складались із 69 серій. Найбільш популярний вид на листівках становив Старий замок. Він був сфотографований з різних боків: зі Старого міста, з боку Карвасар, Видрівки, зі східного та південного боків [6]. Також, окрім сучасних на той час видів замку увійшли фотографії періоду до
1875 р., тобто до розширення дороги, внаслідок чого було розібрано частину
мурів [7].
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На багатьох документальних листівках було зафіксовано міський бульвар,
майдани та вулиці, культові, адміністративні, житлові та особливо оборонні
споруди міста, зокрема Кушнірська башта, Вітряна, Польська та Руська брами, та брама Станіслава Августа [6].
Отже, фотографічні знімки та поштові видові листівки із зображенням краєвидів Кам’янця-Подільського та його передмість дозволяють з детальною
точністю відтворити історико-архітектурний ансамбль міста кінця ХІХ – початку ХХ ст.. Зважаючи на те, що комплекс оборонних споруд Кам’янцяПодільського був сильно поруйнований подіями війни 1939-1945 рр. та значним проміжком часу, коли ці об’єкти зазнавали руйнації без відповідних реставраційних та консерваційних робіт – фотографії та поштівки кінця ХІХ,
початку ХХ століття, виступають важливим зображальним джерелом для дослідження комплексу оборонних споруд адміністративного центру губернії.
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Калашник Євгеній

КОЗАЦЬКА ФОРТИФІКАЦІЯ ПОВОРСКЛЯ
ЯК ТУРИСТИЧНИЙ ОБ’ЄКТ
(СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ)
Протягом існування Полтавського полку у 1648-1775 рр., його юрисдикція розповсюджувалася на понад 30 сотенних містечок. Їх кількість постійно
коливалася, у XVIII ст. полк, окрім полкової та двох Полтавських, складався
з 15 сотень. У сукупності містечка утворювали оборонні рубежі по
рр. Ворскла та, пізніше, Оріль. Фактор постійної загрози змушував зводити
при містечках постійні укріплення – “городки”, “замки” або “крепости”, як
називають їх джерела. Зважаючи на природні особливості лісостепового регіону, а також специфіку головного противника – легкої, мобільної татарської кінноти, прикордонні фортеці мали легкі, дерево-земляні, подекуди із ви-
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користанням листового заліза, укріплення. Окремі конструктивні особливості
цих фортець відображені у джерелах [2].
М.Пірський повідомляв стосовно містечка Сокілка: “В 1780 году, или
около этого, ввиду умиротворения края, по Высочайшему повелению Императрицы Екатерины ІІ, крепость в Соколке была упразднена, войска отозваны…” [5, с.519]. Очевидно, що із перенесенням кордону імперії на південь,
завоюванням Криму та припиненням татарських набігів, в цей час остаточно
перестають функціонувати й інші прикордонні фортеці. Частина з них руйнувалася на вимогу новітньої фортифікації ще у сер. XVIII ст. Зокрема, це відбувалося на р. Оріль – Маяцька фортеця була обведена валом Української
лінії, Царичанська – була на половину розламана, а на половину занепала [10,
арк. 132зв.-133], тощо.
Розуміння цих фортець, як пам’яток старовини зароджується вже на
поч. ХІХ ст. [4, с.143] Однак, в той час, коли частина козацьких укріплень називалася “земляной вал”, інша оцінювалася як “посредственная насыпь для
селитроварения” [4, с.134, 143]. Такий підхід ілюструє, наприклад план містечка Кобеляки 1850 р., на якому відсутні позначки фортеці, але майже 2 тис.
кв. сажнів міської землі знаходиться під селітряними буртами [11]. На рубежі
ХІХ – ХХ ст. козацькі фортеці цілком інтерпретуються як пам’ятки минулого. Фортеці містечок Полтавського полку згадуються в історичних та археологічних дослідженнях В. Ляскоронського, Л. Падалки, М. Пірського,
К. Прихожого та ін., окремим із них присвячено самостійні нариси [3; 7].
Саме земляні укріплення фортець сотенних містечок – вали та рови або їх
фрагменти, становлять предмет охорони цих пам’яток культурної спадщини.
Проте, з 15 сотенних фортець Полтавського полку, що існували у XVIII ст.
[10, арк. 130-134], у вигляді городищ (за археологічною термінологією), збереглися рештки лише трьох. За течією Ворскли це: укріплення у Старих
Санжарах, Біликах та Сокілці. У різний час вони досліджувалися археологами [8, арк. 5, рис. 10; 9, арк. 17; 12], але досі не мають охоронного статусу. На
сьогоднішній день збережені фортеці представлені наступним чином:
1. Старі Санжари с., городище займає мис тераси правого берега Ворскли;
загальна площа замку та укріпленого посаду бл. 2,3 га; частково збереглися
вали та рів, максимальна висота валів – до 1,5 м; майданчик городища – приблизно на одному рівні із гребенем валу; територія частково забудована приватними будівлями, частково – зайнята городами; культурний шар грабується
[12, с.155-157].
2. Білики сел., городище займає домінуючу на місцевості висоту – мис
плато правого берега Ворскли та знаходиться в історичному центрі селища;
площа укріплень перевищує 6 га; частково збереглися вали, рів, рештки брами, максимальна висота валу – до 6,8 м, при ширині – до 10 м; майданчик городища – приблизно на одному рівні із гребенем валу; територія забудована
приватними будівлями, школою, санаторієм [1, арк. 86-87].
3. Сокілка Правобережна с., городище займає мис плато правого берега
Ворскли, площа укріплень перевищує 6 га; частково збереглися вали та рів,
40

максимальна висота валу – до 1,5 м; територія частково під оранкою, частково – під дикими насадженнями; культурний шар грабується [9, арк. 17].
Відповідно до розроблених методичних рекомендацій щодо музеєфікації
пам’яток історії, всі три об’єкти автентичні, репрезентативні, із притаманною
історичною глибиною [6, с.327]. Їх важливість підкреслюється виключним
станом, як єдиних прикордонних фортець іррегулярної козацької фортифікації які збереглися в регіоні. Однак, об’єктивні чинники, в першу чергу фактор
інфраструктури, не дозволяють в однаковій мірі представити описані
пам’ятки.
У Біликах поруч із фортецею розміщується Білицький краєзнавчий музей
– територією пам’ятки та її околицями проводяться екскурсії, організовується різного роду промоція пам’ятки серед мешканців та туристів. Інші два городища значно віддалені від шляхів сполучення та не мають інфраструктури,
тому руйнуються господарською діяльністю та грабіжниками старовини. Не
дивлячись на те, що декларуються просвітницькі акції з залученням Старосанжарської та Сокільської фортець [13], часто вони стають вибірковими та відцентровими. Також варто наголосити, що фортеці в Старих Санжарах та
Сокілці розташовані поблизу природних заказників та ландшафтних парків,
як то Ландшафтний заказник “Новосанжарський”, Ландшафтний заказник
“Лучківський”, Регіональний ландшафтний парк “Нижньоворсклянський” та
ін. Однак не включені до охоронних комплексів, пам’ятки ігноруються.
Отже, фортеці Полтавського полку, що збереглися та можуть бути музеєфіковані, мають непересічний історико-культурний потенціал, є унікальними
в своєму роді залишками прикордонних укріплень Війська Запорозького. Не
дивлячись на наявний матеріал, вони потребують статусу пам’ятки історії та
культури, відповідного обліку та охорони державою. Пам’ятки не включені в
основні туристичні або екологічні маршрути, що залишає їх поза увагою широкого загалу і призводить до руйнації господарською діяльністю та грабіжниками. Необхідне залучення вказаних об’єктів культурної спадщини у діяльність музейних і туристичних установ, природних парків.
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Смирнов Ігор, Цуй Джибо

ФОРТИФІКАЦІЇ РОЗТОЧЧЯ ЯК РЕСУРС УКРАЇНСЬКОПОЛЬСЬКОГО ТРАНСКОРДОННОГО ТУРИЗМУ
Розточчя – погорбований лісистий масив Подільської височини на українсько-польському пограниччі. Воно є своєрідним «зеленим мостом» довжиною 200 км при ширині 20-30 км, що з’єднує Західну Україну (Львівська область) і Східну Польщу (Люблінське воєводство). Польська частина Розточчя, яка знаходиться на південному сході Польщі, на кордоні з Україною, не
виділяється якимись надзвичайними рекреаційно-туристичними ресурсами.
Тут не має гірських масивів, великих річок та озер, видатних середньовічних
замків, зате багато заболочених лісових ландшафтів поліського типу. Незважаючи на такі обмежені туристичні ресурси, цей регіон виділяється у Польщі
розвинутим рекреаційно-туристичним господарством [1], а деякі його
об’єкти (наприклад, водоспади на річці Танві) потрапили до Списку 7 нових
туристичних див Польщі. У регіоні видається туристично-інформаційний
журнал «Magiczne Roztocze» (польск. «Чарівне Розточчя») [2]. Туристична
спеціалізація Розточчя – сільський зелений туризм (багато агротуристичних
осель), велотуризм, літературний туризм, пішохідний туризм, воєнний туризм тощо. В усіх цих сферах можлива туристична співпраця з Україною, але
ці можливості поки що використовуються недостатньо.
У польській частині Розточчя є фортифікації, що можуть слугувати ресурсною базою для розвитку українсько-польського транскордонного воєнного туризму. До них відносяться середньовічні оборонні мури м.Замостя, які
були задіяні у військових подіях початку ХХ ст., зокрема, польсько42

більшовицької війни та обороною фортеці Замостя під командою генералхорунжого Армії УНР М.Безручка, а також укріплення т. зв. Лінії Молотова,
зведені у 1939-1941 рр., коли ця теперішня частина Східної Польщі була захоплена СРСР в результаті таємних домовленостей Гітлера та Сталіна. Ці
фортифікації Розточчя становлять потужну ресурсну базу для розвитку українсько-польського транскордонного воєнного туризму, але нині вони використовуються недостатньо, однобічно (переважно для польських туристів, тури
для яких організують місцеві турфірми, наприклад, фірма “Quand” з
м.Томашув-Любельський [2]), а для туристів з України ці об’єкти залишаються маловідомими. Тут хіба що проходять велотраси українсько-польських
спортивних маршрутів (тобто присутній велотуризм).
Отже, м.Замостя (Польща) має потужний, але недостатньо знаний в
Україні ресурс для розвитку українсько-польського воєнного туризму.
Йдеться про битву під цим містом, яка передувала відомій битві за Варшаву
1920 р. Спеціалісти внесли останню битву, знану як «Диво на Віслі», у число
18 битв, що кардинально змінили хід світової історії [3]. Але все могло скластися зовсім інакше, якби у цій битві не взяли участь війська УНР. Йдеться
про героїчну оборону міста-фортеці Замостя силами 6-ї Січової стрілецької
дивізії під командуванням полковника М.Безручка від більшовицької 1-ї кінної армії. Якби остання встигла вчасно прийти на допомогу червоним військам, що наступали на Варшаву, то невідомо, чи здійснилося б славнозвісне
«Диво на Віслі», тобто перемога польських військ над більшовицькими. Історики вважають, що успішна оборона міста Замості українським гарнізоном
на чолі з полковником М.Безручком стала ключовим епізодом у битві за Варшаву. Якщо перемогу під столицею Польщі прийнято називати «Дивом на
Віслі», то оборону Замостя заслужено вважають «Дивом під Замостю». Ілюстрацією цього є фільм відомого польського режисера Є.Гофмана «1920 р. Варшавська битва», який відображає історичний хід тих подій. У фільмі за яскраво вираженої пропольської національної лінії також вказується на роль
українців у тих подіях, підкреслюється, що військові дії велись разом військами Ю.Пілсудського та С.Петлюри. Так, польський маршал, війська якого
відступали по усіх напрямках, констатував: «У Замості стоїть Безручко, щодо
нього можна бути спокійним» [4]. Сказано це було тоді, коли Ю.Пілсудський
приймав ключове рішення: чи здійснювати контрудар по позиціях червоних
військ. Але у польського маршала не було іншого виходу. При цьому ключовим залишалось питання участі у боях кінноти Будьонного. Якби вона прийшла вчасно на допомогу червоним військам під Варшавою, шанси поляків
на перемогу були б нульові. Але війська Будьонного у дні вирішальних боїв
за Варшаву зав’язли піді Львовом. Отримавши наказ, вони зняли облогу
Львова і рушили в бік польської столиці. Відстань у 400 км мобільна кіннота
могла подолати за декілька днів, але на її шляху стала фортеця Замостя, а в
ній - війська 6-ї Січової стрілецької дивізії УНР під командуванням полковника М.Безручка.
Видавалося б, що у гарнізону Замості не було жодних шансів вистояти,
оскільки сили супротивника були практично в чотири рази більші. Так, під
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командуванням М.Безручка перебувало 3,5 тис. солдат (з них 1900 українців), десяток гармат, три бронепотяги і декілька кулеметів, у той час, як війська Будьонного нараховували 17 тис. кавалеристів, об’єднаних у чотири дивізії та посилених артилерією, бронепотягами та авіазагоном. Спроба червоних взяти укріплення Замості «з наскоку» провалилася. Кульмінацією стала
вранішня атака 30 серпня. За спогадами офіцера Армії УНР Олександра Удовиченка, «Будьонний оточив Замостя і почав наступ з усіх боків. Гарнізон
Замості відважно захищався, але з заходу червоним вдалося дійти до дротяних загороджень, знищити їх і майже увірватися до міста. Однак останній резерв – українська сотня – контратакою відкинула ворога за дріт. Біля 70 ворожих гармат відкрили сильний вогонь, на який обережно (зберігаючи снаряди), але прицільно, відповідали 12 українських гармат. І ця атака для армії
Будьонного закінчилась невдало» [4]. Наступного дня, 31 серпня, Перша кінна відступила від Замості. Полковник М.Безручко після цієї перемоги отримав звання генерал-хорунжого. 1938 р. його представили до вищого польського військового ордена «Віртуті Мілітарі», але він цю нагороду не прийняв,
сказавши: «Я воював за Україну, а не за Польщу». 22-23 жовтня 1920 р. після
декількох масштабних фронтових операцій, що проходили більшою частиною в Західній Україні і на території Польщі, сторони заговорили про перемир’я, яке було ратифіковане спочатку Польщею, а на наступний день Радянською Росією. Тільки С.Петлюра був проти, але його війська на той час вже
втратили стратегічно важливе значення, тому до його голосу не вважали потрібним прислухатися. 2 листопада 1920 р. було виконано розведення військ, а
18 березня 1921 р. було підписано кінцеву мирну угоду «Ризький мирний договір». За його умовами Польща отримувала у якості компенсації 30 млн рублів золотом, 2 тис. паротягів і територію Волинської губернії (теперішні Волинська та Рівненська області України) [4].
Генерала Армії УНР Марка Безручка нині добре пам’ятають в Польщі,
свідоцтвом чого є іменна меморіальна дошка та пам’ятна дошка у м.Замості,
а також названі його ім’ям площа, вулиці та рондо у Вроцлаві, Кошаліні та
інших містах Польщі. Останнім часом пам'ять про генерала М.Безручка знаходить ушанування і в Україні: у м.Боярка на Київщині відкрито його барельєф, на його честь названо вулиці у Києві, Вінниці, Рівному.
Інший унікальний туристичний ресурс воєнно-туристичного призначення, що знаходиться в Розточчі, - Лінія Молотова. Це грізні зовні, але, як
виявилося, малопридатні у дійсності потужні залізобетонні бункери, яких багато розкидано по території сучасної східної Польщі [5]. Цей регіон ще якихось 120 років тому не мав жодної військово-стратегічної цінності, оскільки
державні кордони того часу ділили його між Російською імперією (північ) та
Австро-Угорщиною, тому потужні захисні форти ними тоді були споруджені
у сучасній Рівненській області України (Тараканівський) та у Перемишлі (сучасна Польща). Політико-географічна та військова ситуація регіону змінилася з утворенням незалежної Польської держави у 20-30 рр. ХХ ст., коли Розточчя стало одним із східних кордонних регіонів Польщі. Розточчя не втратило своєї військово-стратегічної цінності і після того, як територія Польщі
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була захоплена та поділена між нацистською Німеччиною та бувшим СРСР у
1939 р. згідно Пакту Ріббентропа – Молотова. Після тзв. приєднання Західної
України та Західної Білорусії до СРСР рубіж радянської оборони був переміщений на 300 км західніше, де і виникла Лінія Молотова. Ця назва носить
неформальний характер і увійшла у використання порівняно недавно [2].
Вважається, що вперше її вжив Віктор Суворов (Різун), радянський шпигунперебіжчик, а пізніше – письменник, що розкрив «кремлівські військові секрети» у французькому виданні своєї книжки «Криголам» 1988 р. видання.
Нині більшість оборонних споруд Лінії Молотова знаходяться у східній
Польщі, є вони і в регіоні Розточчя. Більшість з них поки що цікаві хіба що
любителям воєнної історії, а місцевим мешканцям ці бетонні саркофаги є
лише непотрібною перешкодою. Історія цих фортифікацій дуже повчальна.
Збудовані на швидку руку, вони не змогли істотно перешкодити нападу Німеччини на Радянський Союз, пізніше про них постаралися скоріше забути,
тому жодних пам’ятників тут не має, а персональні дані та число загиблих
радянських солдатів невідомі. Лінію Молотова можна вважати повним провалом радянської військової фортифікації, прикладом того, як величезні фінансові кошти та зусилля тисяч людей були витрачені без будь-якої практичної користі. Серед фортифікаційних комплексів, побудованих у Європі в період між І та ІІ Світовими війнами (а це Лінія Мажіно у французькому Ельзасі, Східний та Атлантичний вали у Польщі та Нормандії, Лінія Маннергейма
у Фінляндії), Лінія Молотова є останньою за часом спорудження. Будувати її
почали, коли в Європі вже повним ходом йшла війна. Засобів не шкодували,
добре розуміючи положення справ у світі. Було розпочато будівництво 13
укріпрайонів на новому західному кордоні СРСР – від Прибалтики до Галичини, яке велось у прискореному темпі за участю місцевого населення та солдатів. При цьому більшість споруд і бункерів змогли збудувати, а от підготовити та оснастити зброєю не встигли. В результаті Лінія Молотова була захоплена німцями за два дні – танки Вермахту просто об’їжджали ці бетонні
споруди у наступі на схід, а пізніше спеціальні штурмові підрозділи добивали залишки оборонців, хоча було декілька героїчних прикладів, коли вже в
глибокому німецькому тилу радянські солдати продовжували нерівний бій
ще майже два тижні. Залишки Лінії Молотова у польському Розточчі якраз і є
гарною ілюстрацією безглуздості спорудження таких вельми коштовних, але
неефективних систем фортифікацій. У польських полях залишається й нині
багато цих бетонних «саркофагів», які місцеві фермери розглядають, як перешкоди у сільськогосподарських роботах, але зробити з ними нічого не можуть, оскільки знести їх для них не під силу. Але у туризмі ці об’єкти нині
викликають певну цікавість, зокрема у польських туристів, велотуристів (там
проходять велотраси) тощо, про що в рекламних матеріалах з туризму Розточчя згадується не раз [6]. Незважаючи на те, що «Лінія Молотова» не виконала свого головного завдання – зупинити наступ німецьких військ, вона все
ж відіграла певне значення у розвитку військової фортифікації часів ІІ Світової війни та є цінною пам’яткою воєнної фортифікації. У межах сучасної
Польщі знаходяться повністю або частково об’єкти шести укріпрайонів Лінії
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Молотова, зокрема на Люблінщині - це сотні бункерів, що відносилися до
Рава-Руського укріпрайону і які є нині цінними пам’ятками для розвитку воєнного туризму та локальними туристичними атракціями.
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Пеняк Павло

«ЛІНІЯ АРПАДА» ЯК ТУРИСТИЧНИЙ ОБ’ЄКТ
Як відомо, «лінія Арпада» – це оборонна споруда (лінія), що була побудована угорськими військами по Карпатському хребту протягом 1939 –
1944 років для протидії наступальним операціям Червоної Армії з подальшим виходом до Тисо-Дунайського басейну. Вона простягалася майже на 600
– 700 км, а її крайніми точками в українських Карпатах були перевал Дукля
на заході (нині це територія Словаччини) та Яблуницький перевал на сході
біля м. Рахів. В українських Карпатах лінія оборонних споруд була довжиною близько 300 км, а ще майже на 400 км вона йшла по румунським Карпатам [5].
За своєю конфігурацією «лінія Арпада» не була суцільною, складаючись
з окремих вузлів оборони. На сучасній території Закарпатської області це були ужгородський напрям (район Ужоцького перевалу – села Волосянка –
Жорнава – Сіль); мукачівський (Майдан – Воловець - Нижні Ворота – Верхня Грабівниця – Уклин); хустський ( Усть-Чорна – Лопухів – Колочава – Синевир – Міжгір’я); керешмезький (ясинянський) напрямки. На оборонних позиціях тільки в межах бойових наступальних дій ІV Українського фронту було споруджено 99 опорних пункти, 759 ДВТ, 394 ДЗВТ, 439 відкритих вогневих рубежів, близько 400 км траншей і стрілецьких окопів, 135 км протитанкових споруд [1, c. 54-55; 5].
На даний час окремі укріплення «лінії Арпада» на території Закарпаття
залишилися не поруйнованими і від цього є унікальними. Якщо поглянути на
сусідню Румунію, то там аналогічні об’єкти не збереглися. Не має жодного
сумніву, що вони є хорошою основою для розвитку мілітари-туризму, який
приваблює поціновувачів історії воєнних та післявоєнних часів. Залишки фортифікаційних споруд добре збереглися в селах Підполоззя, Верхня Грабівниця Воловецького, Синевирська Поляна Міжгірського, Усть-Чорна Тячівського, Ясіня Рахівського районів. Крім них, привертають увагу бліндажі на
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горі Лопушна на кордоні з Івано-Франківською областю, дерев’яна оглядова
вежа між вершинами гір Берть і Побита в околиці села Лопухів Тячівського
району.
Серед багатьох об’єктів «лінії Арпада» чільне місце займає історичний
комплекс «Бункер лінії Арпада» в с. Верхня Грабівниця Воловецького району. Це одна з найбільших в Україні військових споруд часів Другої світової
війни, де були розташовані склади, шпиталь, казарма, контрольні виходи, вентиляційні шахти. Тунель із відгалуженнями на 30 – 50 м (товщина стін бункера сягає 1 м бетону і десятки метрів гірської породи) здатний витримати і
повітряну атаку, а загалом об’єкт має довжину 1,5 км [4, c. 11]. На початку
2000-х підприємливі люди взяли бункер в оренду, перетворивши у привабливий туристичний об’єкт. Тут пропонують декілька видів екскурсій, зокрема,
«Бункер у темряві» та дегустацію закарпатських вин.
У с. Гукливе Воловецького району діє мілітари-садиба «Grun Hof», яку
розмістили на залишках одного з бункерів «лінії Арпада». Кожна з десяти
кімнат садиби присвячена висвітленню закарпатських і європейських оборонних ліній, окремим сторінкам історії краю [4, c. 11]. Крім цього, тут можуть запропонувати піші маршрути в гори, квести на природі, рибальство,
пейнтбол, польоти на параплані, спуски на катамарані тощо. У с. Підполоззя
того ж району збереглося ряд фрагментів «лінії Арпада». Це і залишки бункера. і декілька бетонних дотів [3, c. 170].
У смт Колочава Міжгірського району працює військово-історичний музей «Лінія Арпада», де представлена колекція військового спорядження часів
Другої світової війни. Тут відтворено чотири бункери, фундаменти, стіни і
перекриття яких збереглися. Серед них командний, сторожовий, бункершпиталь, бункер-столова. Експозицію музею складають понад 2000 предметів [ 6 ]. Крім цього, відреставровано оборонну протитанкову лінію з бетонних пірамід довжиною 0,1 км, яка є однією з найдовших в Європі.
Дорогою до перлини Закарпаття - Синевирського озера, між селами
Синевир і Синевирська Поляна Міжгірського району туристів запрошують
взяти участь в історико-пізнавальному маршруті «Лінія Арпада» [7 ]. Тут
знаходиться декілька залізобетонних бункерів як свідки тих буремних подій.
Нині на одному з них, який під час Другої світової війни використовувався як
хлібопекарня для угорських військ, побудовано мотель «Бункер».
Нині переважна більшість об’єктів «Лінії Арпада» ще не в повній мірі
використовуються для туристичних цілей, але, як свідчить міжнародний досвід, вміла організація їх показу та широка інформація дали б значний економічний ефект, сприяли б популяризації Закарпаття як туристичної перлини
України.
1. Історія міст і сіл УРСР. Закарпатська область. – К.:Головна редакція української радянської енциклопедії АН УРСР,1969. – 786 с.
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Погорільчук Наталія, Ковтонюк Ольга

ФОРТИФІКАЦІЙНІ СПОРУДИ ЯК ОБ’ЄКТ
ГЕОТУРИСТИЧНИХ ЗАЦІКАВЛЕНЬ
Пізнавальний туризм є одним із нових та перспективних напрямів розвитку вітчизняної туристичної галузі, який ґрунтується на органічному поєднанні задоволення рекреаційних, естетичних, духовних та освітніх потреб.
Його природничу складову у великій мірі забезпечує геотуризм, що фокусується на об’єктах неживої природи, процесах та явищах що відбуваються у
геоморфосфері. Але геотуризм охоплює ширше коло питань – усвідомлення
значимості рельєфу та його речовинної основи для людини: організації життєвого простору, використання місцевих мінеральних ресурсів, вивчення історії розвитку території та її освоєння, формування культурного ландшафту.
У цьому сенсі культурно-історичні пам’ятки, і в тому числі оборонні споруди, концентрують у собі різнопланову інформацію, що дозволяє задовольнити високий науково-пізнавальний інтерес туристів. Адже місце спорудження
фортифікацій визначалося багатьма чинниками, в тому числі і необхідністю
«вписатися» у рельєф місцевості, вигідно використати його морфологічні та
морфометричні особливості. Також неабияку роль відігравала наявність легкодоступного та якісного будівельного матеріалу. Таким чином, геотуристичний потенціал цих об’єктів може бути розкритий через аналіз особливостей
геоморфологічної ситуації та використаного в архітектурі кам’яного матеріалу.
На території України представлено велика кількість пам’яток оборонної
архітектури. Існує й чимало інформаційних джерел про них: від путівників і
довідників до спеціалізованих періодичних видань та інтернет-сайтів. Вони
надають вичерпну історичну інформацію, короткі відомості про особливості
стратегічно вигідного розташування об’єкту (стислий опис топографогеоморфологічної ситуації), і надзвичайно лаконічно згадується речовинний
склад будівельного матеріалу. Здебільшого вказано, що споруди «кам’яного
типу» і лише у поодиноких випадках конкретизується назва гірської породи
(граніт, пісковик, вапняк, галька, моренні валуни тощо). До того ж часто
вводять в оману нефахові визначення порід: наприклад гранітом чи порфіром
називають і кварцит, і пірофілітовий сланець, виникає плутанина при описі
пісковиків та кварцитів, вапняків та мармурів.
На сьогодні ми маємо небагато спеціалізованих досліджень, присвячених вивченню саме речовинного складу будівельних матеріалів фортифікаційних споруд. Як правило, вони зустрічаються у статтях історичного харак48

теру [1; 2; 3], але все частіше з’являються і у публікаціях геологічного та геотуристичного спрямування [4; 5; 6]. Тому метою цього повідомлення є окреслення головних аспектів використання кам’яних матеріалів фортифікаційних укріплень, як об’єктів геотуристичного інтересу.
Оскільки перевезення кам’яного матеріалу на відстань понад 300 км є не
рентабельним через значні витрати на транспортування [7], то в більшості
випадків для зведення фортифікацій використовувався місцевий камінь з каменоломень чи з відслонень, річкова чи морська галька, валуни з моренних
відкладів тощо. Тому аналіз речовинного складу будівельного матеріалу, в
першу чергу, дає можливість скласти уявлення про особливості геологічної
будови місцевості. Так, наприклад на Львівщині традиційно використовувалися неогенові вапняки різних літогенних типів, на Тернопіллі – «теребовлянські» червоноколірні девонські пісковики, на Житомирщині – граніти, габро, овруцькі кварцити та пірофілітові сланці. Силурійські вапняки стали
кам’яним матеріалом Кам’янець-Подільської фортеці, силурійські та неогенові – описані у фундаменті та стінах замку в Скалі-Подільській, з місцевого
вапняку побудовані й Генуезька та Білгород-Дністровська фортеці. У замкових спорудах Передкарпаття та Буковини традиційно використовувався місцевий сірий пісковик. Річкова галька зустрічається у архітектурі оборонних
монастирів на Західній Україні (Монастирок, Манява, Лаврів), валуни з моренних відкладів – на Чернігівщині (Гусятинський монастир, Троїцький монастир-фортеця у Межирічах). Чільне місце у списку геотуристично привабливих фортифікаційних споруд займають замки Закарпаття, пов’язані із Вулканічним пасмом Українських Карпат (Паланок, Виноградівський, Хустський, Невицький, Середнянський, Королевський (Нялаб)). Вони не тільки збудовані з використанням ефузивних порід (андезитів, дацитів, туфів) неогенового віку, але й розташовані на горах вулканічного походження, що утворюють з ними єдиний туристичний комплекс [6]. Додаткову інформацію про
особливості сировинної бази місцевості може дати також вивчення мурувальних розчинів (цем’янки) та плінфи (цегли) з включеннями уламків мінералів та порід. Існують свідчення, що при зведенні Генуезької фортеці був використаний спеціальний цемент, який відрізнявся еластичністю, що забезпечував стійкість цієї споруди у сейсмоактивній зоні Кримського півострова.
Мінеральний склад породи, такі її фізичні властивості, як міцність,
в’язкість, структурні та текстурні особливості (неоднорідність, тріщинуватість, тип окремості, сланцюватість тощо) визначають спосіб виготовлення та
обробки бутових та стінових каменів (тесаний, ламаний, пиляний). Відтак,
через властивості та будову порід, можна розкрити можливості їх використання у стародавньому будівництві.
Аналіз структури та текстури кам’яного матеріалу може надати цікаву
інформацію про палеогеографічні умови території часу формування порід.
Так, у фортечних мурах Кам’янець-Подільської фортеці використано бутовий
камінь з органогенних вапняків, що містять велику кількість фауністичних
решток (псевдоморфози за коралами та мохуватками). Їх вивчення дає уявлення про органічний світ силурійського моря. Оолітові вапняки, з яких ви49

готовлені стінові камені Меджибізької фортеці, можуть «розповісти» про літоральні умови тропічного сарматського моря. На поверхні шарів «теребовлянських» пісковиків (оборонна вежа в с. П’ятничани на Львівщині, Теребовлянський, Буданівський, Бучацький замки) присутні сліди брижів, а також
відбитки крапель дощу, малюнки тріщин висихання калюж – ознаки мілководної прибережної зони регресуючого морського басейну [4]. Тут же можна
знайти залишки панцирних риб та сліди повзання хробаків-мулоїдів девонського моря.
Систематичні дослідження за станом кам’яних матеріалів у кладках стін
дають уявлення про динаміку, темпи та механізми процесів вивітрювання. Як
приклад можна навести Кременецький замок, де блоки вапняку, з якого збудовано фортецю у сучасну епоху вивітрюються зі швидкістю 2-3 мм на рік по
всій площині, що призвело до знищення 25-см шару стін. Такі дослідження
дозволяють оцінити темпи денудації у даному регіоні в цілому. Інформативними також є прояви різних процесів фізичного та хімічного вивітрювання,
зокрема поява патини, біообростання, утворення тріщин, викришування і
сколювання, десквамації, ознак окиснення, озалізнення, розчинення тощо [4,
5].
Дані щодо уточнення часу будівництва фортифікаційних споруд можна
отримати, використавши методи абсолютного датування. Так, ліхенометричний метод, що ґрунтується на вивчені радіального приросту кіркових лишайників роду різокарпон географічний (Rizocarpon geographicum) [8], дозволяє
визначати час виекспонування каміння з каменоломень. Уточнити дати будівництва можна і за допомогою радіовуглецевого аналізу шматків деревного
вугілля, яке додавали у мурувальні розчини.
Окреслені вище дослідження речовинного складу кам’яних матеріалів
фортифікаційних споруд можуть використовуватися для проектування як виключно геотуристичних (спеціалізованих) подорожей, так і слугуватимуть
окремими інформаційними блоками в рамках традиційних краєзнавчих екскурсій. Така різнопланова інформація урізноманітнить і розширить коло зацікавлень найвибагливіших прихильників пізнавального туризму.
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Борняк Уляна, Процюк Інна

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ БУШАНСЬКОЇ
ЗАМКОВОЇ ВЕЖІ ЯК ГЕОТУРИСТИЧНОГО ОБ’ЄКТУ
Світовий досвід показує, що замковий туризм є важливою складовою
туристичної галузі, який має дуже високий попит, і це приносить значні надходження до місцевих бюджетів. При великій кількості таких об’єктів на території нашої держави, політика, яка проводилась стосовно них останні 70
років призвела до часткового або повного руйнування замкових споруд. Лише невелика кількість з них є у задовільному стані і можуть бути повноцінно
використані у туристичній діяльності. Одним з таких об’єктів є Замкова вежа
на території Державного історико-культурного заповідника «Буша» (Вінницька обл.)
Фортифікаційні пам'ятки є предметом вивчення багатьох наукових напрямків: одні вивчають історичні аспекти подій, що розгортались навколо
них, інші досліджують геопросторові аспекти їх розміщення, в той час як
економістів цікавить економічний ефект використання замкової спадщини
[1]. Ми ж детальніше розглянемо геологічні та геоморфологічні чинники, які
вплинули на формування середньовічного міста на території сучасної Буші і
як це можна використати у геотуристичних екскурсіях.
Замкова вежа – все, що лишилося від замку великого гетьмана коронного Яна Замойського (1541-1605). І хоча історико-архітектурний образ Буші
середини XVII ст. можна відтворити лише частково, найбільш вагомими
джерелами для реконструкції зовнішнього вигляду замку й міста є залишки
замкових і міських оборонних споруд та нечисленні описи очевидців. Вони
дозволяють стверджувати, що таких замкових веж було ще п’ять, вони були
чотирикутними та посилювали обороноздатність кам’яних стін замку. Збережена вежа квадратна у плані (7*7м), побудована з місцевого пісковику на вапняному розчині, який у сучасному вигляді вежі можна чудово розгледіти.
Під вежею розташований склепінчастий льох, який, очевидно, сполучався з
льохами інших замкових веж та з містом. Кам’яні оборонні стіни замку, вежі
з бійницями відповідали всім вимогам тодішнього ведення бойових дій.
Укріплення Буші не без лестощів порівнювали з фортецею Кам’янцяПодільського. Замок було практично зруйновано у листопаді 1654 р., в часи
польсько-козацьких сутичок [2].
Середньовічне місто не перше поселення, яке виникало на цій території.
Люди оселялися тут періодично з давніх давен, обробляли землю та обороня51

ли свої оселі. Сприяли цьому сукупність природніх чинників. Сучасне село
Буша розташоване на низовині і схилах поміж тьох гір Татарською, Лисою та
Леськівкою. Замкова вежа та весь оборонний середньовічний комплекс знаходились на піднятті – Замковій горі, попри яку течуть дві річки, Мурафа та
її притока Бушанка. Скельні виходи гірських порід, які формують круті береги річок, складені польовошпатово-кварцовими пісковиками світло сірого та
жовтувато-сірого забарвлення (ямпільські верстви могилівської світи вендських відкладів). У різнозернистих пачках пісковиків, розбитих серією тектонічних тріщин, добре виражена горизонтальна шаруватість, різного ступню
зцементованості, що дозволяє без особливих зусиль добувати цей камінь та
використовувати його в якості будівельного.
Вверх по течії річки Бушанки величезні брили вивітрілих пісковиків, розташовані поодиноко та цілими групами, формують незвичні у своїй красі
денудаційні форми рельєфу поверхні урочища Гайдамацький яр, що є геологічною пам’яткою та використовується як геотуристичний об’єкт.
Нам видається доцільним залучення Замкової вежі до уже існуючих геотуристичних маршрутів до Гайдамацького яру, чи використання її як самостійну геотуристичну атракцію для розкриття та обґрунтування вибору власне
цієї території для численних поселень у різні історичні періоди. Саме з вежі
відкриваються неймовірні краєвиди на описані вище геоморфологічні
об’єкти, які забезпечували і будівельний матеріал, і обороноздатність замку, і
воду для його мешканців.
Адже серед основних характеристик популярності туристичних об’єктів
останніми роками визначаються: доступність об'єктів культурної спадщини,
показу й відвідування, тобто не переобтяження туристичними потоками або
not over tourism; збереження та посилення попиту на регіональний турпродукт, відновлення туристичних ресурсів регіонів та розвиток активних видів
туризму [3]. Історико-культурний заповідник «Буша» до якого відносяться і
Замкова вежа, і Гайдамацький яр, відповідає практично всім переліченим характеристикам, а залучення його до геотуристичних екскурсійних маршрутів
лише підсилить його потенціал.
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Кобаса Галина

ЗАМОК У ТЕРЕБОВЛІ: ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ВИКОРИСТАННЯ В ТУРИЗМІ
Теребовля – одне з небагатьох міст Тернопільської області, що відігравало важливу роль в історії краю протягом цілого тисячоліття. Починаючи з
другої половини V століття нашої ери і до кінця ХVІІ століття місто перебувало в центрі різноманітних державних, політичних та військових подій. Ці
землі, на яких пізніше сформувалось Теребовлянське князівство, у свій час
отримує Ростислав Володимирович – онук київського князя Ярослава Мудрого. Після його смерті сини Рюрик, Володар та Василько правили на цих
землях. 1084 рік – найвірогідніша дата офіційного початку княжіння Василька у Теребовлі, Володаря – у Звенигороді, а Рюрика – в Перемишлі [1, с.23].
У 1092 р. бездітним помирає старший Ростиславич – Рюрик. Його володіння
молодші брати ділять між собою. Звенигородський князь Володар переходить у Перемишль. Василько залишився у Теребовлі, а також отримує Галич.
Територія Теребовлянського князівства за часів Василька Ростиславича охоплювала більшу частину сучасних Тернопільської та Івано-Франківської областей, досить значну частину Хмельницької і трохи меншу – Львівської та
Чернівецької областей. Вже перша згадка Теребовлі у Іпатієвському літописі
під 1097 роком, чітко вказує, що місто на цей час було центром окремої волості, яка належала Василькові Ростиславовичу. На з’їзді офіційно підтверджені і закріплені права Ростиславичів на їх володіння. Загалом у ХІ – першій половині ХІІІ століть Теребовля, як столиця Теребовлянського князівства, неодноразово зустрічається на сторінках літопису в контексті пізніших
князівських міжусобиць.
Виникнення давньоруського городища на Замковій Горі пов’язують з
іменем князя Василька Теребовлянського. Одначе, коли князь Василько Ростиславович отримав права на Теребовлю, місто вже існувало. Згідно археологічних досліджень територія Замкової гори є багатошаровою пам’яткою, де
були знайдені зразки матеріалів, що належать до трипільського періоду, а також пізніші знахідки висоцької культури [2, с.77]. В кінці ІХ – на початку Х
ст. на Замковій Горі вже існував общинний центр, що складався з городища
(уроч. Замкова Гора), поселення-супутника (уроч. Замкова Гора, городи),
укріпленого поселення (уроч. Замкова Гора, ліс), двох відкритих поселень –
східніше та нижче Замкової гори [2, с.77]. Такі висновки стали результатами
археологічних досліджень сучасних вчених-археологів – Марини Ягодинської [2], Романа Миська та Ярослава Погоральського [3]. На території замку
виявлений пізньослов’янський культурний шар (райковецької культури, кінець ІХ – початок Х ст.), а також житло першої половини Х ст. Також знайдено залишки оборонних стін Х – ХІ ст. та другої половини ХІІІ ст. Як зазначає археолог М.Ягодинська: «Підґрунтям княжої Теребовлі були пам’ятки
культури Лука-Райковецька, навколо яких сформувалося те ядро, що надалі
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переросло в князівський адміністративний центр з розвинутою приміською
структурою» [2, с.79].
Першим, хто локалізував літописну Теребовлю саме на Замковій Горі,
був відомий краєзнавець Л.Чачковський, що у 30-х рр. ХХ ст. дав опис городища, його план та характеристику околиць [4]. Це припущення було підтверджено археологічними дослідженнями Бориса Тимощука [5] у 1985 р. Ним
було визначено, що дитинець літописного міста знаходився на Замковій Горі
(у межах сучасного міста), а торгово-ремісничий посад разом з пристанню
знаходились на території сучасних сіл Зеленче та Семенів. В останній чверті
ХІ ст. статус Теребовлі значно змінився, місто стало центром однойменного
князівства. На жаль, територія княжого двору була зруйнована під час будівництва кам’яного замку в ХVІІ ст., тому про його вигляд відомостей дуже
мало. Зіставляючи дані археології з літописними свідченнями, можна припустити, що укріплення неодноразово перебудовувались та зміцнювались. З
ініціативи Василька Ростиславовича на дитинці був споруджений княжий палац. За аналогією до багатьох княжих столиць тут, ймовірно, також знаходилась княжа церква та ряд необхідних господарських приміщень. Територія
городища наближалася у плані до трикутної форми. З південного, західного і
східного боку його захищали круті схили пагорбу, а з напільного (північного)
боку доступ до городища перекривали земляні вали з дерев’яними укріпленнями і рови. З північної сторони до дитинця прилягало передмістя, яке було
захищене своїми укріпленнями.
На думку дослідників територію Теребовлянщини, на період 1340-1349
рр., отримує племінник Любарта – Олександр Коріатович [5, с.109]. З великою вірогідністю можна припустити, що фундаторами/будівничими замку в
Теребовлі (“Trębowla castra”) могли бути як і Любарт, так і його племінник
Олександр, що став потім васалом польського короля. У 1349 р. Галичину захопив польський король Казимир ІІІ Великий, який проводить перебудову та
підсилення укріплень замку, так як ці землі слугували для оборони східних
кордонів Польщі З півночі оборону замку посилював перекоп, а також рови і
вали, які збереглись з княжих часів. У 1631 р. за сприяння старости
О.Балабана було закінчено будівництво нового замку в Теребовлі. Як і більшість фортець Тернопілля Теребовлянський замок споруджений на високому
мисоподібному виступі, що з двох сторін оточений річкою та струмком. У
плані фортеця трикутна й повторює обриси мису, на якому збудована. Новий
замок був не регулярний у плані і складався з трьох куртин (північна куртина
«зламана» посередині, у деяких дослідників фігурує як дві окремі куртини) та
трьох оборонних башт: південної, західної та східної. Зверху замок мав вигляд видовженого п’ятикутника, вершина якого замикалася овальною
бастеєю-ронделем.
Отже, аналіз нових досліджень, матеріалів археологічних розкопок на
Замковій горі дає можливість говорити про багатий різночасовий культурний
шар даної місцевості. Ці дані свідчать про те, що територія Замкової гори була заселена та загосподарена пращурами українців ще до польської експансії
на наші землі, до завоювання цих територій Казимиром ІІІ. На даний час ва54

жливо використовувати можливості не лише замку, а й давньоруського дитинця, так як у цей період на Замковій горі існувало не просто укріплене городище, а була справжня княжа резиденція, з частоколами і ровами.
Як варіант популяризації цього періоду в історії Теребовлі, може бути
створення своєрідного музею-парку під відкритим небом, де було б показано
музеєфіковані, розкриті під час розкопок, археологічні об’єкти, як от: реконструйовані житла слов`янського періоду з характерними елементами (пічкам’янка, копії посуду та інші); різночасові давньоруські житлові та сакральні залишки споруд (житла, довгі будинки, поховання, реконструкція валів та
частоколу тощо). Підвищити привабливість цієї пам’ятки та залучити туристів може створення археологічного музею у східній башті замку з умовною
назвою «Історія заселення Замкової гори», чи, наприклад, музею «Народних
промислів і давньої історії краю». В музеї можна показати історію заселення
Замкової гори, облаштувати вітрини для демонстрації археологічних
знахідок, відкритих на Замковій горі та на поселеннях в уроч. Черпало, Замкова гора (городи), Замкова гора (ліс), по вул. Тернопільській, а також археологічних матеріалів з села Зеленче.
З 2008 р. замок увійшов до складу Національного заповідника «Замки
Тернопілля». На сьогодні він знаходиться у стані «романтичних руїн», проте
є одним із найкраще збережених замків на Тернопіллі. Включення Теребовлянського замку до Національного заповідника «Замки Тернопілля» дозволило зберегти для прийдешніх поколінь яскравий об’єкт культурно-історичної
спадщини та популяризувати пам’ятку як туристський осередок міста.
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ПРОЕКТ ВІДНОВЛЕННЯ ФОРТИФІКАЦІЙНИХ СПОРУД
ПЕРІОДУ КИЇВСЬКОЇ РУСІ НА ПРИКЛАДІ
ЗАРІЧНЕНСЬКОГО АРХЕОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ
(С. БОГОЛЮБОВЕ, ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ ОТГ
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
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Останнім часом, історики та представники науки державного управління
приділяють багато уваги публікаціям, в яких розглянуті особливості публічного управління галуззю культури на регіональному та територіальному рівнях. В них автори пропонують шляхи позитивного управлінського впливу на
галузь культури на рівні об’єднаної територіальної громади та даються конкретні рекомендації по удосконаленню управління закладами культури.
У травні-червні 2019 та 2020 років на замовлення Тростянецької ОТГ
Зарічненською археологічною експедицією Інституту археології НАН України під керівництвом молодшого наукового співробітника В.С. Жиголи було
проведено археологічні дослідження (розвідки) пам’яток у с. Боголюбове
(Зарічне) Охтирського району Сумської області. Метою експедиції було
уточнення культурно-археологічної ситуації археологічного комплексу та
визначення меж культурного шару. Розвідки відбувалися на трьох городищах
та двох посадах Зарічненського археологічного комплексу. Археологічні дослідження пам'ятки пов’язані з такими іменами, як П.М. Третьяков, М.П. Кучера, О.В. Сухобоков, Б.А. Шрамко, В.В. Приймак, Є.М. Осадчий, О.В. Коротя. Дослідники проводили розвідки місцевості, складали топографічні плани, схеми укріплень та курганних могильників, досліджували городища і посади с. Боголюбовоге (Зарічне). Накопичений матеріал дозволив вченим зробити певні висновки про культурно-хронологічну ситуацію комплексу, що
висвітлено в низці публікацій[1, 2].
Проведені вченими дослідження на території с. Боголюбове (Зарічне),
його посаді і курганних могильниках, дозволили дослідникам датувати: час
появи, функціонування і загибелі пам’ятки; перебудови фортифікаційних
споруд та їхні певні конструктивні особливості.
Спицифіка фортифікаційних споруд Київської Русі на даній території
полягає с тому, що вони будувалися з деревини, й на даний момент майже не
збереглися. Разом з тим, сучасні системні археологічні дослідження дають
змогу відтворити їх за допомогою інноваційних копм’ютерних технологій.
Саме ці відтворені моделі повинні стати основою філії Комунального закладу
Тростянецької міської ради «Музейно-виставковий центр «Тростянецький»
Разом з тим, в сучасних умовах діяльності об’єднаних територіальних
громад зростає значення не тільки розбудови музейної справи в Україні, але
й активізації фестивальної діяльності, яка б відповідала специфіці регіону та
змінам у фестивальному середовищі Слобожанщини. У серпні 2021 р. в с.
Боголюбове Тростянецької ОТГ Сумскої області планується проведення фестивалю історичної реконструкції з робочою назвою «Сторінками та стежинами епохи середньовіччя», що буде присвячений розвитку регіонального мегакультурного середовища (культура кам’яної доби, культура скіфів, культурі Хазарського каганату, культура слов’янських племен, культури народів
Київської Русі та Великого Князівства Литовського).
Голова Тростянецької ОТГ Ю.А. Бова підтримує використання проектних технологій та активізацію музейної справи в регіоні. У команди менеджерів є усвідомлення, що проектні технології можуть бути інструментами
реалізації перетворення культурного середовища на інноваційний продукт,
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що буде давати змогу громаді розвиватися. Реалізація невеликих за тривалістю й часом проведення фестивалів в умовах пандемії актуалізується.
Також заслуговує на увагу розробка багатоджерельних та багатоканальних
метолів фінансування проектів, що дає змогу перетворювати культурне середовище на інвестиційний портал.
Що ж треба робити для того, щоб «пазли» якісного перетворення культурного простору склалися? По-перше, треба визначити образ, або як останнім часом визначають, «візію» цих перетворень. Візія, образ, vision має бути
ретельно “промальована» - виписана. Проектна документація на створення
культурно-меморіального комплексу вже замовлена та розроблена. Відбувається перебудова сільського клубу в с. Боголюбове на музейно-готельній
комплекс. Територія навколо повинна перетворитися на історичний парк під
відкритим небом. Для його створення ретельно вивчається досвід істориків
та археологів з м. Кернава (Литовська Республіка). Усвідомлення важливості
цих перетворень послідовно транслюються не тільки учасникам реалізації
історичних реконструкцій, а й для широких верств населення.
Також,
поряд з відновленими фортифікаційними сторудами повинен пройти фестиваль, частиною якого повинна стати реконструкція битви на річці Ворскла
(1399р.) між об’єднами військом Великого Князя Вітовта (Велике Кнізівство
Литовське) з одного боку, та військом Золотої орди (Тімур-Кутлуг, Едигей) з
іншого. Тростянчани повинні створити умови для реалізації перетворень для
тимчасового творчого колективу виконавців. Це можуть бути представники
як з України так і з інших країн. В культурному середовищі цього фестивалю
можна визначити декілька напрямків: 1) бібліотечна справа; 2) музейна
справа; 3) клубна діяльність; 4) діяльність мистецьких шкіл; 5) історична реконстукція тощо. З цих складових проектної діяльності у робочу групу по
якісному перетворенню середовища повинні увійти менеджери та координатори культурних трендів [2, c. 41].
Мегакультурне середовища (середовище де існують та зберігаються одночасно різноманітні національні культури) явище багатогранне. Більше того, система мегакультурного простору України тісно взаємопов'язана із безпекою, освітою, економікою та повсякденним життям усієї країни та кожного
конкретного громадянина. Спробуємо здійснити аналіз того, які складові
можут бути частинами цього системного підходу.
Організувати, скоординувіати системну роботу мегакультурного середовища та всіх його складових – завдання менеджерів від культури. На привеликий жаль, рівень освіти та фахової підготовки керівників та державних
службовців, що працюють у галузі культури в Україні знаходиться на досить
низькому рівні. В галузі освіти та медицини ситуація більш краща. На незадовільно низькому рівні залишається підготовка управлінських кадрів для
культури та їх підвищення кваліфікації. Що стосується науки то тут ситуація
ще гірша. За роки незалежності в України захищені кандадатські на докторські дисертації, які присвячені створення мегакультурного простору можна полічити на пальцях.
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В сучасних умовах Україна як державаі залишається на межі де сходяться геополітичні Схід та Захід. Разом з тим, спадає на думку теза про те, що
подібна ситуація для України є цілком органічною.
Використання історичного, археологічного та мегакультурного ресурсу
є важливою складовою розвитку України. Певним чином, органи державної
влади на місцевому рівні та органи місцевого самоврядування разом із громадськістю складають основу публічного управління в Україні. Саме ці
представники повинні стати рушійною силою для розвитку пізнання як матеріальної так і нематеріальної культурної спадщини на загальнонаціональному, регіональному та місцевому рівнях.
Символом с. Боголюбове, якому 3 березня 2021 року Верховна рада
України нарешті повернула історичну назву став кістяний грифон, який і був
знайдений археологами в червні 2020 року. Саме ця знахідка буде основною
у інноваційному музеї, який вчені сміливо називають «музеєм нового типу».
Міська рада розробила та затвердила герб села. Творчій колектив Тростянецької ОТГ впевнено йде до створення в с. Боголюбове сучасного музею, який
буде улюбленим місцем відпочинку для тисяч громадян.

1. Берест Ю.М., Осадчий С.М. Нові дані про дослідження Шпилівського та Зарічненського археологічних комплексів // Археологічний літопис Лівобережної України. – 2002. №1. – С.101-106.
2. Медведєв І.А. Активізація роботи музейно-виставкових закладів в умовах адміністративно-територіальної реформи // Теорія та методика суспільних дисциплін. Вип. 8. – Суми:СДПУ імені А.С.Макаренка,2020. – С. 40-46.

Ткаченко Тетяна, Клімова Алла

ФОРТИФІКАЦІЙНІ СПОРУДИ В УКРАЇНІ:
СТАН ТА НАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Важливою передумовою розвитку туризму в Україні є збереження історико-культурної спадщини, однією із складових якої є історикофортифікаційні споруди. Наявний туристичний ресурс у цьому сегменті туристичного ринку є досить вагомим і може забезпечити конкурентні переваги
України на європейському ринку замкового туризму. Серйозність вирішення
проблеми збереження і підтримки фортифікаційних споруд у належному стані пов’язана з тим, що вони, як об’єкти туристичного показу, перебувають у
вкрай занедбаному стані. Це потребує особливої уваги держави і туристичного бізнесу щодо інвестування коштів на їх реконструкцію, оснащення, формування і поповнення експозицій, просування, проведення інших заходів.
Замковий туризм є важливою складовою туристичної галузі багатьох європейських країн, поповнюючи дохідну частини бюджету. За даними Всесвітньої туристичної організації (ЮН ВТО) понад 2/3 замків, а це – понад 1500
фортифікаційних споруд Європи сьогодні успішно відновлені і використовуються у туристичній сфері, зокрема як засоби розміщення [3].
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Для України європейський досвід − яскравий приклад, з одного боку,
вирішення проблеми збереження національної історико-культурної спадщини, а з іншого − формування позитивного туристичного іміджу країни, що
сприятиме досягненню високого репутаційного статусу на міжнародному ринку туристичних послуг. Враховуючи багатофункціональний характер туризму, вирішення проблеми збереження замків як духовної скарбниці українського народу, їх використання в туристичному бізнесі сприятиме розв’язанню
проблем економічного характеру. Внаслідок прояву ефекту туристичної мультиплікації і впливу на суміжні галузі підприємництва розвиток рецептивного туризму сприятиме зміцненню національної і регіональної економік за
рахунок збільшення доходів населення, створення додаткових робочих місць,
зростання добробуту туристичного регіону [4].
Пам’ятки оборонної архітектури – фортеці, замки, оборонні храми, міські укріплення займають визначне місце у багатій історико-архітектурній спадщині України. Упродовж багатьох століть роль оборонних споруд була провідною в системі розбудови міст і містечок [1]. Споруди оборонного типу
зводили як для захисту від ворожих нападів, так і для оборони крупних феодалів і магнатів від народних повстань і частих взаємних нападів феодалівсусідів. Потреба в обороні краю з кожною наступною епохою видозмінювала
архітектурну монументальність оборонних споруд країни. Завдяки цьому на
місці давніх дерев’яно-земляних укріплень і стародавніх слов’янських градів
з’являються кам’яні укріплення княжих резиденцій і палаців, а згодом –
укріплені династичні замки та садиби господарів краю [2].
Більшість міст-фортець, замків та оборонних дворів дотепер не збереглися. Мають місце в основному лише рештки валів і ровів, а також архівні й
археологічні матеріали, що містять відомості про них. Однак, на території
України залишилася невелика кількість замкових споруд, які збереглися до
наших днів на Волині, Галичині, Поділлі, Буковині, Лівобережжі, Придніпров’ї, у Карпатах та Криму. В силу історичних причин найбільша кількість
замків краще збережена в Західній Україні.
Нині досить важливим завданням щодо збереження пам’яток оборонної
архітектури з метою їх подальшого дослідження і використання в туристичній діяльності є реконструкція міст-фортець, замків та військових таборів.
Деякі оборонні споруди залишилися в гарному стані, хоча і вони потребують
втручання реставраторів. Оскільки останні використовуються за різним призначенням, як правило, як об’єкти соціального призначення – у них розміщені музеї, лікарні, санаторії – на підтримання їх матеріально-технічної бази
виділяються незначні за обсягами кошти.
В умовах реалізації регіональної реформи в Україні для розвитку локальних туристичних дестинації актуальним є питання оцінки ступеню використання історико-культурного потенціалу в туризмі. Так, відомо, що за кількістю історико-культурних об’єктів, які викликають неабиякий інтерес у вітчизняних та іноземних туристів в Україні одне з провідних місць посідає Тернопільщина. За кількістю збережених на її території замків вона займає перше місце, адже третина всіх замкових споруд України зосереджена саме в цій
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області. Завданням об’єднаних територіальних громад є збереження стародавніх пам’яток оборонної архітектури, розроблення ефективної рекламної кампанії для просування регіонального замкового туристичного продукту, забезпечення регулярного проведення івентивних заходів у замкових спорудах,
їх облаштування різноманітними туристичними зручностями та атракціями
для залучення до локальних дестинацій відвідувачів із різних регіонів України, а також інших країн світу. Незначні інвестиції меценатів та регулярна робота ентузіастів – істориків-науковців, археологів, музеєзнавців та інших людей, небайдужих до замкової культури, – допомагають підтримувати замки у
експлуатаційному стані.
Нині майже всі замкові споруди України перебувають у державній власності, але вони не отримують належної підтримки з боку держави. Про це
свідчить відсутність програм збереження й відновлення історикоархітектурних пам’яток, недостатнє фінансування з державного бюджету,
слабка система адміністративно-правового регулювання сфери замкового туризму з боку державних органів влади. Через недосконале законодавство використання пам’яток фортифікаційного будівництва у сфері туризму зведено
до мінімуму, оскільки потребує залучення значних коштів і зусиль.
Прихильники роздержавлення замків вважають, що для того, щоб зберегти історичні пам’ятки, їх необхідно приватизувати або ж передати в концесію.
Серед термінових завдань держави – регулювання в правовому полі механізму співпраці інвестора й державної архітектурної служби, оскільки чітке
визначення правового статусу об’єктів замкового туризму в Україні миттєво
приверне увагу приватного інвестиційного капіталу та прискорить відродження замкової культури [4;5]. На державному рівні обов’язково необхідно
здійснити повний перелік і структуризацію пам’яток, розробити механізм їх
обліку та контролю [6], розробити реєстри.
Держава має формувати політику стосовно збереження й відновлення
оборонних пам’яток у двох напрямах. Перший напрям ґрунтується на державній підтримці ініціатив місцевої влади, що потребує зміни ставлення до
пам’яток оборонного будівництва та розробки стратегій і програм їх перетворення на центри дестинацій. Другий напрям передбачає передачу замків у
тимчасове (концесія) чи постійне приватне володіння особам, зацікавленим у
використанні замків чи палаців як туристичних об’єктів [7], за умови збереження їх архітектурного стилю та самобутності.
Отже, розвиток замковому туризму на основі збереження і використання
такої її історико-культурної спадщини як фортифікаційні споруди є перспективним напрямом стабілізації і розбудови місцевої економіки, відновлення
самобутності туристичного регіону та зростання рівня національної свідомості населення.
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Божук Тетяна, Яремчук Соломія

МІСЦЕ ЗАБУТИХ ТВЕРДИНЬ НА ЛЬВІВЩИНІ
Сучасні реалії туристичної діяльності, зумовлені карантинними обмеженнями, формують нові підходи до потреб пізнання об’єктів історикокультурної спадщини насамперед рідного краю. Саме тому, на прикладі української частини розглянемо один із найпопулярніших в недалекому минулому прикордонний (україно-польський) маршрут, який пролягав фортами знаменитої фортеці Перемишль, що знаходиться на території сучасної Польщі, і
фортами України. Цей тур включав оборонні споруди, які були створені у
другій половині ХІХ – на початку ХХ століття.
На території України, зокрема у селі Поповичі, знаходиться шість фортів (Рис. 1): всі вони розтягнуті вздовж українсько-польського кордону на
відстані шести кілометрів [1; 5].
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Рис.1. Форти на території Західної України [2]

Форти сполучаються ґрунтовою дорогою, яка поринула у хащах. Вони
перекривають одне одного, а тому у роки світової війни потрапити туди чужинцю було практично неможливо.
На початку будівництва на місці даних фортифікацій існували лише
окопи, в яких було місце для гармат та кулеметів. Далі вони вдосконалювалися завдяки інженерам та будівничим, будувалися з цегли, а потім – і з бетону. Під час створення фортів використовувалися різноманітні технології і
кожен з них був спроектований під певну місцевість.
Увесь форт «Фортеці Перемишль» почали зводити та будувати австрійські інженери та будівельники ще у 1875 р. Можливо Відень готувався до
ймовірної війни з Російською імперією заздалегідь. Вважається, що ці укріплення є єдиними у Європі, які не були завойованими.
Поблизу села Поповичі, що у Львівській області, розташований один із
фортів. Дана місцевість розташовується на відстані 300 метрів від українсько-польського кордону. Вона знаходиться серед дрімучих лісів, де завжди
тихо та спокійно. На сьогоднішній день у цьому селі збереглися залишки форту «Поповичі». Вони і залишились німими свідками усіх подій у роки Першої світової війни.
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Навколо форту було три ряди загорожі колючого дроту і два ряди окопів: верхній і нижній ряд, де стояли стрільці з кулеметами. По периметру розміщувалися батареї для далекої стрільби, їх дальність була до 11 кілометрів.
Руїни форту «Поповичі» оточені земляним валом і ровом, висота урвищ
над самими стінами сягає від п’яти до семи метрів. Вихід із форту розміщений на західному боці [3].
Наступний форт, який вважається найцікавішим та найкраще збереженим є «Дзєвєнчиці». Щоб пройти до нього, потрібно рухатись від попереднього форту у західному напрямку та перейти на сусідній пагорб. Для цього
потрібно перетнути просіку та пройти через ліс. Краєм нього йде польова дорога, яка веде до форту «Дзєвєнчиці».
Цей форт має багатоярусну будову. При ньому тягнеться стежка, що й
була колишнім ровом. У ньому є декілька коридорів, найдовший – 200метровий підземний хід, який веде від зовнішніх стін до внутрішнього двору.
Також в одному відгалуженні коридору є колодязь. У внутрішній частині форту знаходяться приміщення колишніх казематів. Вихід форту «Дзєвєнчиці»
розташований на північному заході.
Якщо рухатися польовою дорогою у північному, а потім у східному напрямку, то можна дістатися наступного форту «Марушка Ліс». Знаходиться
також на краю лісу, на пагорбі, і лежить на північ від форту «Поповичі».
Проте, від нього залишилися лише руїни.
Дана фортифікація мала вигляд трапеції. Також існували бетонні казарми. У лівому крилі були сходи, які мали змогу вести на вищі рівні. Біля сходів розташовувалося місце для боєприпасів, головний вхід – по осьовій лінії
форту.
Ще три форти північної групи: «Лисічка», «Биків» і «Плешевичі» збережені гірше за інші.
Форт «Плешевичі» знаходиться північніше від «Марушка Ліс». Вхід лежить між валів до стін форту – на північному заході. Укріплення має такі ж
складові елементи як і «Марушка Ліс».
На пагорбі, що північніше форту «Плешевичі», знаходиться форт «Биків». Форма нагадує півколо з бастіоном. Він мав дві добудовані відкриті
флангові артилерійські батареї. Перед фортом і батареями колись був сухий
рів. У центрі знаходився один будинок – казематний корпус, який поєднував
бойові функції та казарми. Зверху на ньому були башти гармат. Між ними
містилася вежа спостереження.
Останній форт «Лисічка» розташовується на північному заході, також на
вершині пагорба. На жаль, зовнішня стіна сильно заросла травами та диким
виноградом.
Біля форту спереду був рів у вигляді окопу. У центрі знаходилися двохповерхові цегляні казарми із перекриттями. Центральний комплекс містив
артилерійську батарею, каземат і вежу спостереження [4].
Всі згадані форти розташовані на вершинах пагорбів, оточені земляними
ровами.
63

Проблемою даних фортифікацій є, в певній мірі, занедбаність та не розвиненість цих територій.
У місцевих екскурсоводів та й у представників влади виникали ідеї, щоб
створити на цій території потужну інфраструктуру з готелями, хорошими дорогами, закладами харчування. Все це мало б допомогти залучити сюди потік
туристів. Певний час навіть виділялися гроші з районного бюджету, однак
для серйозних кроків бракувало фінансування.
Однак, більшість фортів зазнали руйнацій і видаються такими, яких
практично неможливо капітально відновити. За попередніми оцінками спеціалістів, на реставрацію потрібно щонайменше мільйон євро.
Таким чином, розглянута вище територія може приваблювати як поодиноких туристів, так і організовані групи, які цікавляться історією і не бояться
труднощів (у тому числі поганих доріг), щоб побачити гарні краєвиди і відчути подих понад столітньої історії.
1. Відбиття форту. URL: https://varianty.lviv.ua/23828-vidbyttia-fortu-peremyshl (дата звернення: 07.04.2021 р.)
2. Найпотужніші та найбільш вражаючі фортеці XIX ст. у Східній Європі. URL:
https://nicks.io.ua/s26593/naypotujnishi_ta_naybilsh_vrajayuchi_forteci_xixst._u_shidniy_ev
ropi (дата звернення: 07.04.2021 р.)
3. Скарби забутого бастіону. URL: https://portal.lviv.ua/uncategorized/2007/05/18/112726
(дата звернення: 07.04.2021 р.)
4. Чужі на своїй землі: забуті форти Перемишля. URL: www.karpaty.net.ua/arkhiv/2007rik/35-10-22-zhovten-2007-r/367-chuzhi-na-svoii-zemli-zabuti-forty-peremyshlia (дата звернення: 07.04.2021 р.)
5. Божук Т.І. Транскордонна співпраця – важливий аспект розвитку міжнародного туризму // Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму. – 2015. – 1-2 (6-7). –
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АКТУАЛІЗАЦІЯ ФОРТИФІКАЦІЙНИХ ЕКСКУРСІЙНОТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ ОКОЛИЦЬ КИЄВА
Пандемія COVID-19 змінила спосіб життя подорожуючої частини людства, але жага до подорожей і «туристичний стиль життя», який рухав міжнародний туризм, обернувся до внутрішнього туризму. І тут країни чітко зпозиціонувались, що позначилось не тільки на туристичному ринку, але й великою мірою впливає на міжнародну політику країн: 1) країни, для яких туризм
є вагомим чинником формування національного прибутку та забезпечує добробут значної кількості зайнятих в цій сфері економіки і які у своїй внутрішній і зовнішній політиці спрямовані на відновлення туристичної діяльності в
країні, прийомі туристів і роботі туристичної індустрії (із дотриманням санітарних та протиепідеміологічних норм), чому має сприяти якнайшвидше
прийняття «паспортів здоров`я». Прагнення до забезпечення звичного способу життя підштовхує країни до укладання двосторонніх угод в сфері тури64

зму за часів пандемії (наприклад, Греція і Румунія); 2) країни, які мають розвинений внутрішній ринок туристичних послуг, здатний забезпечити зростаючи потреби населення (наприклад, ринок Польщі чи Австрії); 3) країни,
внутрішній туристичний ринок яких недостатньо розвинений для забезпечення зростаючого попиту. До цього типу варто віднести Україну. Країна має
значні і різноманітні рекреаційно-туристичні ресурси, які використовуються
вкрай нерівномірно. Позитивним є наявність ресурсів-«магнітів», які широко
відомі практично всьому населенню країни, є своєрідною візитівкою регіону
і сформували туристичну дестинацію (наприклад, Львів, Київ, Одеса,
Кам`янець-Подільський тощо). Регіоналізація туризму також має позитивний
результат у тому, що регіони за останні роки формують регіональні атракції
чи відроджують колись відомі, але дещо занепалі внаслідок переорієнтації
національних туроператорів на виїзний туризм (наприклад, Чугуїв). Таким
чином, пандемія «підштовхнула» подальшу локалізацію туристичної діяльності, посилила актуалізацію місцевих локальних ресурсів для розвитку екскурсійно-туристичної діяльності. Одним з таких ресурсів, які потребують актуалізації, є фортифікаційна спадщина.
Безпека супроводжує всю історію розвитку цивілізації, відтворюючись у
відповідних кожній епосі засобах і технологіях. Саме завдяки винайденим
технологіям і засобам створювались фортифікаційні споруди, завдяки яким
люди забезпечували свою безпеку і виживання: городища, замки-фортеці,
оборонні синагоги тощо. Часто це були мегалітичні споруди, які вражають
нас і досі своїми масштабами (наприклад, Велика китайська стіна чи Змієві
вали).
Класифікаційно фортифікаційні ресурси дуже різноманітні: це археологічні пам`ятки, які можуть бути експоновані досить обмежено, що є вимогою
збереження археологічної спадщини, з одного боку, а з іншого – часто їх стан
просто не дозволяє їх експонування і використання в екскурсійнотуристичній діяльності чи дуже обмежує його; архітектурні пам`ятки (в першу чергу замки, монастирі, оборонні синагоги) та пам`ятки містобудування
(міські мури, сторожеві вежі), які одночасно є й фортифікаційними
об`єктами, дозволяють побачити технологічні особливості забезпечення військової могутності і особливості ведення військових дій, притаманні тій чи
інший епосі; пам`ятки історії і культури, якими є місця відомих битв (Берестечко, поле Полтавської битви). Серед названих категорій пам`яток особливе
місце займають пам`ятки військово-інженерної спадщини (фортеці, військові
поселення). Більшість з названих пам`яток включені до різних охоронних реєстрів, використовуються певною мірою в екскурсійній і туристичній діяльності, інформація про них наявна на інформаційних сайтах регіональних туристичних організацій, просувається на рівні держави.
Однак посилений інтерес українського туриста до можливостей внутрішнього туристичного ринку виявив ряд проблемних питань, які мають (і можуть) бути вирішені до настання туристичного сезону 2021 року:
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1) найбільш відомі туристичні дестинації в умовах пандемічних обмежень
просто не можуть задовольняти потреби туристів в такому ж обсязі, що й до
коронавірусної кризи;
2) достатньо відомі регіональні атракції виявились не готовими до обслуговування зростаючих масових туристичних потоків (в першу чергу, через
відсутність або обмеженість туристичної і транспортної інфраструктури, наприклад, більшість природних атракцій Карпат). У короткі терміни і з обмеженими ресурсами побудувати автодороги чи мости, чи готелі неможливо,
але можливо «розвантажити» ці атракції, запропонувавши альтернативні локальні ресурси, в т.ч. можливості сільського туризму;
3) локальна пропозиція, яка є доволі різнорідною за основними параметрами (доступність фізична і інформаційна, достатність і якість послуг, пристосованість до потреб споживачів) із-за обмеженості своїх ресурсів і відсутності централізованої інформаційної підтримки, хоча б на рівні області,
вкрай недостатньо присутня в пропозиції внутрішнього ринку.
Саме на цій категорії ресурсів ми б хотіли зупинитися задля актуалізації
локального ресурсу в межах впливу Києва (орієнтовно, в зону безпосереднього впливу або Київської міської агломерації можна включити прилеглу до
міста територію радіусом до 50 км). Дана територія була обрана для дослідження з огляду саме на можливість задовольнити потреби столичних мешканців у відпочинку шляхом здійснення самостійних чи організованих (з
урахуванням карантинних обмежень, яких ми все одно будемо дотримуватися ще певний час, незважаючи на рівень небезпеки) подорожей/екскурсій. У
пропозиції - не новий, але добре відомий ресурс, який, однак, недостатньо
використовується. Це – фортифікаційні об’єкти і белігеративні ландшафти,
якими насичені близькі і відділені околиці Києва. Белігеративні ландшафти –
ландшафти, що виникли під впливом чи були модифікoвані задля ведення
військових дій. Вони несуть у собі відбиток не лише історичних подій, а й
культурних особливостей та інженерних можливостей населення, що проживало на конкретній території. Сама ця територія, в першу чергу її природні
особливості, такі як рельєф, наявність водних об’єктів, виступає основою для
формування саме белігеративної функції ландшафту. Одного разу модифікований, він успадковує цю функцію, адже принципи забезпечення безпеки
практично не змінні. Їх можна знайти на туристичних картах і в туристичних
атласах, на Google Maps, ними насичена наша староосвоєна територія. В першу чергу слід зазначити Змієві вали: артефакт часів Київської Русі. Потужні
оборонні вали, призначені для стримування набігів і витримування тривалих
облог, що з`єднували давні городища і, можливо, слугували безпеці ще скіфів, простяглись навколо Києва по трикутнику Дніпро - Стугна – Ірпінь. Вони представлені городищами (Хотів, Ходосівка, Китаїв, Вишгород, Юрівка,
Боярка, Бобриця, Висильків, Калинівка, Білогородка і список можна продовжувати), частина з яких добре експонована, частина схована в лісах. Але самі
по собі городища представляють інтерес або для дослідників, або можуть бути використані у навчальних цілях (шкільні екскурсії, фахові екскурсії для
студентів, наприклад, з дослідження культурних ландшафтів). Більш цікаві і
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експоновані ці об`єкти у поєднанні з нашаруваннями пізніших часів. Наприклад, Змієві вали біля с. Віта Поштова (Одеська траса М 05) і городище, яке,
за окремими джерелами, вважають літописним містом Звенигород, - не тільки мальовнича місцевість із цілющим джерелом, але й місця, пов`язані із битвою за Київ у 1941 р., із відомим Київським укріпрайоном, який поєднував
ДОТи, збудовані відповідно передвоєнній військовій оборонній доктрині
Сталіна-Ворошилова напередодні ІІ Світової війни. Силами ентузіастів неформальних історико-патріотичних об`єднань частина цих ДОТів звільнена
від сміття, там проведені пошукові роботи і роботи з музеєфікації, вони
включені до екскурсій і експонуються (це лінія ДОТів від с.Віта Поштова до
с.Круглик, наприклад). На місці одного з таких підірваних ДОТів встановлений пам՚ятник захисникам м.Києва від фашизму у 1941-1945 рр., який добре
проглядається з Одеської траси.
Туристичний сезон 2021 р. буде сезоном внутрішнього туризму. В умовах зростаючого попиту на подорожі рідною країною, на індивідуалізацію
туристичного попиту (ця тенденція позначилась у попередні роки і в міжнародному туризмі, але пандемія її яскраво позначила), в тому числі за рахунок
самодіяльного туризму, суб`єкти туристичного ринку всіх рівнів мають
об`єднати свої зусилля в інформаційній підтримці, у насиченні ринку інформацією про наявні ресурси (природні та історико-культурні), формуванні різноманітних інформаційних платформ, які б допомагали самодіяльному туристу у плануванні подорожі. У цій ситуації заклади вищої освіти, які готують
кадри для туризму, могли б стати координаторами таких проєктів і їхніми
учасниками, оскільки мають як значний інтелектуальний потенціал викладачів, так і студентів, здатних здійснювати різну діяльність на внутрішньому
туристичному ринку.
Думська Тетяна

ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ ЗАМОК: СУЧАСНИЙ СТАН ТА
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В ТУРИЗМІ
Теребовля – місто, що належить до історичних населених місць України.
Перший замок тут виник ще в ХІ ст. за правління князя Василька Теребовлянського. Підступи до нього захищали водні укріплення, а також земляні
вали та рови, залишки яких збереглися до наших днів [1, с.6]. На місці княжого замку згодом постає новий – кам’яний. Часті напади ворогів визначили
потребу в зміцненні та розширенні замкової території. В 1631-32 рр. староста
міста Олександр Балабан зводить на Замковій горі могутню твердиню [2,
с.116]. Вона мала три оборонні вежі забезпечені бійницями для ручної зброї
та гармат, а також систему підземних ходів, що зв’язувала місто з іншими населеними пунктами.
В’їзд до фортеці знаходився в східній стіні і мав вигляд арки. Важкодоступна брама була на висоті 3 м, поряд розташовувалась хвіртка. В'їзд охоро67

нявся східною вежею, частина бійниць якої спрямована сюди. Він також міг
обстрілюватись з південної вежі і бійниць східної стіни.
Східна чотирикутна вежа стояла біля брами й охороняла в'їзд та підступи до замку з півночі і сходу. Вона також мала три яруси оборони. Ця споруда частково використовувалася під житло, і тому два великих вікна-бійниці
були заґратовані [3, с.25].
Південний кут фортеці замикала найпотужніша і значна за розмірами
еліпсовидна в плані вежа. Вона мала три яруси оборони. До цієї вежі вів арковий в’їзд, замкнутий подвійними воротами, які на час облоги укріплювались додатково. Якби ворог прорвався через ці ворота, він би опинився у пастці, бо з вежі виходу на основну територію замку не було, окрім того, її фундамент знаходився на 9 м нижче замкового подвір’я [3, с.24].
Західний оборонний мур з незначним заломленням посередині, що викликане конфігурацією гори та прагненням будівничих замку збільшити його
територію. В ньому влаштовано ніші з жолобами для зливу кип’ятку. Уздовж
західної оборонної стіни розміщувались господарські приміщення. Західна
п’ятикутна вежа мала три яруси бійниць. Тут теж були ніші для зливу
кип’ятку.
Північна оборонна стіна, заломлена в середній частині під кутом 100°,
була найбільш потужною. Вона захищала замок з найбільш уразливої сторони. Висота муру сягає тут близько18м, він мав два яруси оборони [3, с.25].
Посередині замкового подвір’я стояв пишний мурований палац. Криниця глибиною 45 м дійшла ще з XVI ст. [4, с.56] Підземелля замку використовувалось під в’язницю. Там тримали злочинців та непокірних міщан.
Замок зазнав чимало нападів турків і татар. Особливою сторінкою в історії міста і фортеці є оборона Теребовлі 1675 р., коли місто опинилося в
центрі польсько-турецької війни, і витримало її завдяки мужності капітанової
дружини – Софії Хшановської. В XVIII ст. з настанням мирного періоду фортеця втрачає своє стратегічне значення і більше як оборонна споруда не використовується [4, с.58].
Руїни замку у Теребовлі збереглись до сьогодні. З 2008 р. він входить до
складу Національного Заповідника «Замки Тернопілля». На його базі створюють Теребовлянський відділ заповідника. Першочергові роботи були
спрямовані на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, розчищення замкового
подвір’я і веж від самосівних дерев та кущів. Завдяки чому пам’ятка стала відкритою для огляду відвідувачів не лише зовні, а й з внутрішнього подвір’я.
Протягом 2010-20 рр. було усунуто аварійні ділянки на замкових стінах
та вежах, проведено необхідних ремонт бійниць. Реставраційні роботи продовжуються.
Сучасне розуміння сутності пам`ятки диктує необхідність збереження її
характерного історично успадкованого довкілля. Зважаючи на це, одним із
нагальних завдань відділу стало впорядкування Замкової гори. На кінець
2020 р. від дикорослих дерев та чагарників очищено південний та східний
схили Замкової гори. Тривають роботи з розчищення західного схилу.
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Важливим напрямком роботи Теребовлянського відділу є забезпечення
безпеки руху туристів. У зв’язку з цим, особливої уваги потребувала серпантинна доріжка, що веде від підніжжя Замкової гори до замку, та її підпірні
стінки. Протягом 2009-2020 рр. було виконано ремонтно-реставраційні роботи щодо усунення аварійності підпірних стін доріжки та ремонту мощення
серпантинної доріжки. Для забезпечення комфортного перебування туристів
на території заповідника проведено роботи по благоустрою прилеглої території.
Згадані заходи заклали основу для створення повноцінного туристичного продукту. У світовій туристичній практиці є чимало прикладів вдалого
пристосування пам’яток оборонної архітектури для туристичних цілей. Більшість відновлених та відреставрованих замків використовують під готелі та
музеї, вони стають місцями проведення фестивалів, святкувань, лицарських
турнірів, ярмарків, виставок, презентацій тощо [5].
Активно використовують в туристичній сфері зарубіжжя і замкові руїни.
Облаштування території, розміщення інформаційних стендів, проведення
анімаційних заходів, використання підземель – ось неповний перелік заходів,
за допомогою яких залучають до європейської індустрії туризму замки, що
перебувають в руїнах.
Європейська практика визначила основними елементами стратегії з залучення і задоволення потреб відвідувачів такі:
−
доступність пам’ятки (наявність вказівників в районі об’єкту, забезпечення зручного для відвідувачів часу роботи пам’ятки);
Вказівники до замку є на центральному автошляху, а також у місті, що ж
стосується графіку прийому відвідувачів, то замок відкритий для туристів
щоденно з 9.00 до 18.00.
−
комунальні послуги (наявність вбиралень, урн для сміття, регулярне прибирання території);
Територія пам’ятки регулярно прибирається, урни для сміття встановлені, є вбиральня.
−
вказівними та інформація (наявність необхідної кількості вказівників, інформаційних стендів, планів території, що допоможуть туристам самостійно оглянути усю територію пам’ятки).
На території Теребовлянського замку цей пункт частково виконаний:
при вході встановлено інформаційні таблиці з історії замку, доцільним є
встановлення плану території з зазначенням таких додаткових атракцій як
пам’ятник С. Хшановській, оборонні вали, парк, Співоче поле.
−
цінова політика, що передбачає гнучку систему знижок та пільгові квитки для певних категорій відвідувачів;
На сьогодні в Теребовлянському замку реалізують два види вхідних
квитків – з повною вартістю (30 грн.) та з 50% знижкою для дітей і студентів
(15 грн.). Доцільним було б застосовувати сезонні знижки для залучення більшої кількості відвідувачів в осінньо-зимовий період.
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ції;

−

задоволення потреб туристів в друкованій та сувенірній продук-

З 2010 р. на території заповідника встановлено кіоск з продажу сувенірів
та друкованої продукції з широким асортиментом путівників, туристичних
карт, листівок на українській, російській, англійській та польській мовах в
залежності від потреб відвідувачів.
−
отримання додатково прибутку від використання замкових приміщень для проведення весіль, прийомів, вечірок тощо [6].
В зв’язку з відсутністю в Теребовлянському замку приміщень, використати його як місце проведення святкувань, бенкетів неможливо, що ж стосується весіль, то сцена Співочого поля може слугувати чудовим місцем проведення весільних церемоній.
Створення нового туристичного бренду «Теребовлянський замок» – це
складний і тривалий процес, фундаментом якого є єдина концепція пристосування замку і його подальшого розвитку. Усе від вхідної брами і до музейної експозиції повинні бути об’єднані єдиною центральною ідеєю, всі заходи
і, навіть, екскурсії – підпорядковуватись їй. На шляху перетворення туристичної пам’ятки в повноцінний туристичний продукт, у першу чергу, важливо
знайти те, що якісно вирізнить її з поміж інших подібних пам’яток.
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Величук Юлія, Винниченко Ігор

БЕРДИЧІВСЬКИЙ КЛЯШТОР ОРДЕНУ БОСИХ
КАРМЕЛІТІВ – МАНАСТИР-ФОРТЕЦЯ
Культові споруди оборонного типу посідають особливе місце в архітектурній сакральній спадщині України. На жаль, чимало цих будівель було
зруйновано та понівечено або ж перероблено до невпізнанности і втрати характерних оборонних рис. Лише незначна їхня кількість збереглася в автентичному вигляді. У с.Біще (Тернопільська область) – це костьол Успіння
Пресвятої Богородиці (Костьол Внебовзяття Пресвятої Діви Марії) [1], у смт
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Гусятин (також Тернопільська область) – синагога [2], у Дермані (Рівненська
область) – манастир Святої Трійці [3], у с.Зимне (Волинська область) – Святогорський Успенський Зимненський Старопігійний жіночий манастир [4], у
столиці – Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра [5], у с.Крехів (Львівська
область) – манастир Отців Василіян (Василіянський манастир Святого Миколая) [6], у с.Личківці (Тернопільська область) – костьол Непорочного Зачаття
Пречистої Діви Марії [7], побіч с.Манява (Івано-Франківська область) – Манявський скит (Український Афон, Хресто-Воздвиженський чоловічий манастир) [8], у с.Межиріч (Рівненська область) – Свято-Троїцький манастир [9],
у с.Лужани (Чернівецька область) – Свято-Вознесенська церква [10], у
м.Новгород-Сіверський (Чернігівська область) – Спасо-Преображенський
манастир [11], у с.Підгора (Тернопільська область) – манастир чину Святого
Василія Великого [12], у селищі Підкамінь (Львівська область) – манастир
походження дерева хреста Господнього [13], у м.Путивль (Сумська область)
– Різдва Богородиці Молченський печерський жіночий манастир [14], у смт
Сатанів (Хмельницька область) – синагога [15], у с.Сатанівська Слобідка
(Хмельницька область) – Свято-Троїцький манастир [16], у с.Сутківці (Хмельницька область) – Свято-Покровська церква-фортеця [17], у с.Топорівці
(Чернівецька область) – Іллінська церква [18], у с.Чесники (ІваноФранківська область) – церква святителя Миколая (інші назви – святого Михаїла, храм на честь Вознесіння Господнього) [19]
Бердичівський кляштор (манастир-фортецю) ордену Босих Кармелітів у
1627 р. заснував воєвода і генеральний староста київського краю Януш Тишкевич як обітницю за звільнення з татарського полону. Під розташування
кляштору та в основу монастирського господарства Тишкевич 1630 р. передав свій Бердичівський замок-маєток з кількома найближчими селами та
приділив інші маєткові й грошові фундації.
1634 р. кармеліти заклали «дольний» (підземний) Маріїнський костьол,
збудували торговельні склепи, крамниці та інші господарські будівлі, поширили мури фортеці. Будівництво тривало вісім років. Урочисте відкриття манастиря та освячення нижнього костелу відбулось 22 липня 1642 р. На цій
урочистості засновник склав жертовний дар для нового костьолу – ікону
Пресвятої Діви Марії, здавна відому у родині Тишкевичів своєю благодаттю.
(За інформацією, поширюваною в підсовєтський час, для збільшення прибутковости костьолу ченці силою відібрали у православної Михайлівської церкви образ Божої Матері, що славився як чудодійний, і перенесли його до костьолу).
Незабаром кляштор набув значення великого економічного центру. Тож
зростало й місто, яке залюднювалось ремісниками та торговцями; до Бердичева тягнулись лави прочан.
Польська королівська влада зважала на колонізаційну роль й вагу кляштору й надавала йому великого значення – як передовому форпостові польської державности на українських землях. Держава допомагала підсилити й
військову міць кляштору: її коштом ремонтується фортеця, обитель наділяється гарматами та постійним гарнізоном.
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1648 року кляштор майже цілковито зруйнували козацькі загони
Б.Хмельницького.
У 1663 р. ченці повернулися до Бердичева і відбудували понищений монастир. На початку XVIII cт., після чергового повернення до Бердичева, кармеліти особливу увагу приділили відбудові фортеці. Старі мури відремонтували й значно поширили; за допомогою королівської влади фортецю озброїли
міцною артилерією, встановили підсилений гарнізон, самій фортеці надали
назву «фортеця найсвентшей Марії панни». Цитадель стала значною військовою твердинею на Правобережжі і вже 1732 р. взяла участь у придушенні
гайдамацького повстання, а також служила місцем переховування заможної
шляхти, що тікала від гайдамаків.
Уподовж 1739-1754 рр. ченці збудували новий великий костьол над старим «дольним». Для цього з Німеччини та Польщі запросили відомих архітектів Яна де Вітте та Григорія Тарновського, з Італії – славетного маляра Веніаміно Фредеріче. Для будівництва у с.Бистрік було закладено великі цегельні, з Поділля привозили камінь у плитах.
Костьол звели в стилі бароко, з великою центральною банею та двома
побічними високими вежами. Особливо багато його було прикрашено позолотою, ліпкою, різьбою та малюнками «al fresco» всередині, де барочну основу гармонійно поєднали із стилем «рокайль». 1754 р. Папа Бенедикт XIV
надсилав до костьолу прикрашені коштовними діамантами золоті корони на
чудотворний образ і реліквії від легендарних святих воїнів Федора та Юрія.
Значно зросло значення кляштору та Бердичева від 1765 р., коли фундацією короля Станіслава Августа місту було надано права влаштовувати десять річних великих ярмарків. 1758 р. кармеліти з Австрії привезли друкарню, яка незабаром друкарня набула першорядного значення в усій Польщі.
Утримували ченці й коштовну книгозбірню, в якій зберігалися цінні стародруки й рукописи.
Після розгрому конфедератів біля м.Бар та Житомира загін конфедератів, очолюваний К.Пулавським, схоронився в бердичівській фортеці, де й витримав 25-денну облогу восьмитисячного корпусу російського генерала Кречетнікова.
1866 р. київський генерал-губернатор Безак конфіскував будівлі кляштору для потреб різних державних установ (поліція, пожежна дружина, військове присутствіє, аптека), а частину будівель передав місцевим купцям під
склепи для краму.
16 червня 1918 р. кармеліти знову повернули право власності на свій
манастир. 1926 року кляштор став державною власністю. У верхньому костелі було створено музей, у нижньому – «атеїстичний кінотеатр». У 1941 р.,
безпосередньо перед німецькою навалою на СССР, у манастирі сталась пожежа, під час якої загинула «чудотворна» ікона.
Уподовж 1970-х – 1980-х років влада міста, під наглядом столичних реставраторів пам`яток архітектури, забезпечила збереженість костелу за допомогою відбудови склепінь, укладання нової дахової покрівлі з поцинкованого
заліза на храмі та його куполі. Відбудовано було й спалені келії, у яких було
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розміщено середні школи (музичну та художню), які й досі займають та використовують монастирські приміщення у педагогічних та навчальних цілях.
В 1991 р. влада передала верхній та нижній костьоли релігійній католицькій громаді. Невдовзі після цього було розпочато повернення первісного
функціонального призначення та відродження понищеної архітектури. Під
час очищення підземель та засипаних каналів знайшли велику кількість людських останків, для яких створили братську могилу – оссаріум – у крипті під
центральною навою нижнього костьолу.
З 1994 до 1995 р. тривали роботи з реставрації фасадів костьолу купно з
відновленням декору, барельєфів та статуй на завершенні головного фасаду.
Ці роботи виконано завдяки фінансовій допомозі закордонних установ Церкви та індивідуальних пожертвувань.
Міська ж влада Бердичева власним коштом відреставрувала фортечні
мури зі сторони головного фасаду костьолу та манастиря.
Розташований на території кляштору Музей історії Бердичева 2019 року
гостив 15300 осіб.
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В’ялець Андрій

УКРІПЛЕНІ РАЙОНИ «ЛІНІЇ СТАЛІНА» ТА ЇХ
ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ РОЗВИТКУ ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНОГО
ТУРИЗМУ В РЕГІОНАХ
В останні роки все більшої популярності набуває внутрішній туризм, що
свідчить про підвищення інтересу українців до власних пам’яток та історії.
Серед цього процесу виокремлюється та набиране все більшу кількість прихильників військово-історичний туризм. «Військовий туризм (воєнний туризм, мілітарі туризм, зброярський туризм) — різновид туризму, метою якого
є відвідання місцевості, пов'язаної з військовими та воєнними діями. Ідея військового туризму полягає в тому, щоб зібрати максимум інформації про різні
періоди історії. В Україні до військового туризму відносять замки, і пов'язані
з ними військові дії, а також Фортифікаційні споруди, місця відомих битв,
ДЗОТи, ДОТи, окопи, залишки техніки, бункери, великі оборонні лінії часів І
та ІІ світових воєн,…» [1]. Саме про потенціал для розвитку військовоісторичного туризму об’єктів колишніх Укріплених районів так званої «Лінії
Сталіна», розташованих на території України, і піде мова у цій статті.
В кінці 20-х, першій половині 30-х років на західних кордонах СРСР розвернулось грандіозне будівництво укріплених ліній, що простягались від
Балтики до Чорного моря. В Радянському союзі ці укріплені лінії, а точніше
сказати Укріплені райони, отримали назви в залежності від назви тих крупних населених пунктів, які вони прикривали. На заході ця укріплена лінія,
збудована до 1939 року, та проходила вздовж державного кордону СРСР,
отримала назву «Лінія Сталіна». На території України це Київський, Коростенський, Новоград-Волинський, Летичівський та Могильов-Ямпільський
укріплені райони. Загальна кількість довгочасних вогневих споруд вражає,
1605 шт. різних типів та призначення [2, 15]. По укріпленим районам вони
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розподілились наступним чином: КиУР – 246, КоУР – 455; ЛеУР – 406; МЯУР – 299 [2, Табл.2]; НоВУР – 212 [3, 29].По різному склалась бойова доля
укріплених районів. Наприклад в Могильов-Ямпільському майже всі бойові
оголовки знищені, в той час як в інших УР співвідношення вцілілих до знищених коливається.
В найкращому становищі з точки зору військово-історичного туризму
знаходиться, безумовно, Київський укріплений район. Найбільший інтерес
для відвідування тут становлять Мінні групи (декілька бойових оголовків
об’єднаних підземною частиною, де розташовувались системи забезпечення
життєдіяльності, казарми, склади та ін.) №401, 205, 179, 552/553. Артилерійські полу-капоніри №152, 554 . Спостережні, командні пункти та вогневі точкі з броне-ковпаками що вціліли №131, 104, 204, 504,. Також інтерес становлять і інші споруди, до яких є нормальний доступ. Зусиллями ентузіастів декілька споруд музеєфіковані, і активно використовуються в військовоісторичній діяльності. По КиУРу існує дуже велика кількість туристичних
маршрутів, та проводиться активна військово-історична діяльність. КиУР є
взагалі самим доступним і відвідуваним укріпленим районом через транспортну доступність та близькість до столиці. Переважна більшість споруд до того-ж в останні роки опинилась в зоні житлової забудови. Найбільш доступна
для відвідування ділянка від Житомирської траси на південь, аж до
с.Круглик. Саме на ній знаходиться більшість туристично – цікавих об’єктів.
Наступним розглянемо потенціал Новоград-Волинського УР. Це один з
найперспективніших для військово-історичного туризму УР. За кількістю
мінних споруд НоВУР поступався лише Могилів-Ямпільському та Київському УР. Насамперед тут слід відзначити такі об’єкти як Гульські міни, міну (в
опорі авто мосту) та підземний двоповерховий командний пункт в самому
центрі Новограду.
В 9 кілометрах від Новограду, в с.Гульськ на східному березі р.Случ розташовані «Північна» та «Південна» мінні групи. Це самі складні та дорогі
споруди УР.
«Південна мінна група» – сама велика мінна споруда НоВУР [3, с.168].
До її складу входили два кулеметні полу-капоніри (№417, 422), одна фронтальна вогнева точка (№426), артилерійський спостережний пункт (№421) та
один артилерійський полу-капонір (№420). Вхід здійснювався через окремий
вхідний блок. [3, с.168]. Загальна довжина підземних галерей більше ніж
514м. [3, с.171]. З урахуванням того, що вхідний блок міни підірваний в 1941
році, для її відвідування необхідно буде подолати аварійний лаз, та спуститись по скоб-трапу на глибину 12м., що додасть гостроти відчуттям від відвідування.
В підземній частині розташовувались: машинний зал; казарми для гарнізону з 54 чол; центральний та «оголовкові» туалети; душова; склади боєприпасів; котельна; ремонтна майстерня; центральне та «оголовкові» фільтровентиляційні приміщення; склад пального; кімнати для командного складу;
санчастина [3, с.171-172].
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«Північна мінна група» розташована в пагорбі, на вершині якого знаходиться давньослов’янське городище з валом, що додатково додає об’єкту
цінності з точки зору ВІТ. До складу мінної групи входили два кулеметні полу-капоніри (№461, 462); фронтальна ВТ (№427); укриття для 45мм гармат
(№418). Загальна довжина підземних галерей складає 536м, а підземних виробіток 688м. [3, с.178]. Підземні приміщення аналогічні «Південній мінній
групі», за винятком того, що казарма розрахована на 87 осіб.
Крім мінних споруд дуже перспективний для ВІЕ окремий вузол оборони в с.Дідовичі, що зводився до 1939 року на стратегічному танконебезпечному напрямку безпосередньо перед головною лінією оборони НоВУР. Тут прямо вздовж магістралі Київ-Чоп розташовано більше півтора десятків споруд різного типу, що навіть не зустрічаються в інших місцях.
Також в самому Новограді розташовані спостережний пункт з бронековпаком, артилерійській полу-капонір та капонір в опорі залізничного мосту, та
ще багато цікавих об’єктів.
Нажаль на сьогодні туристичні маршрути по цим об’єктам не розроблені. Відвідують їх лише окремі ентузіасти що цікавляться військовоісторичною тематикою та фортифікацією. Зазначені об’єкти становлять не
аби який інтерес для іноземних колег з Польщі, Німеччини, Франції та ін. розташування згаданих об’єктів дуже зручне, вздовж однієї з центральних трас
держави. Також можливо організувати туристичні маршрути по іншим
об’єктам УР, вздовж р. Случ, для бажаючих пройти ці маршрути пішки чи,
можливо, на човнах.
Наступний дуже перспективний для розвитку військово-історичного туризму Могильов-Ямпільський Укріплений район (МЯУР). Тут також є що
подивитись, не дивлячись на те, що майже всі бойові оголовки цього УР підірвані в 1941 році, адже це найбагатший з усіх УР за кількістю підземних споруд. Їх тут аж 24! Серед них найбільша в європейській частині СРСР міна,
Серебрійська (87а-д). Протяжність її підземних галерей близько кілометра.
Також значну протяжність галерей мають Бронницька, Яружська, Ямпільська
та Кременецька міни.
Особливістю МЯУР було те, що передній край його оборони проходив
по р.Дністер, який на час будівництва був кордоном. Тому артилерійські півкапоніри (16 з 18) тут мають розгалужену підземну частину.
Район розташування УР досить відомий туристичним фірмам, але жодним чином не використовується саме в контексті ВІТ, не дивлячись на величезний потенціал. Тут великий вплив має досить велика віддаленість від столиці та центральних магістралей. Об’єкти МЯУР лишаються маловідомими
для більшості туроператорів, на відміну від скажімо об’єктів КиУР. Більшість об’єктів жодним чином не пристосовані для туристичного відвідування.
Викликає надію спроба, зроблена у 2018 році Могильов-Подільською
місцевою владою, яка провела військово-історичну реконструкцію на базі
Серебрійської міни. Наскільки відомо автору, цього року планується аналогічний захід.
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Також дуже перспективним вбачається включення в існуючі туристичні
маршрути (до скельного монастиря Лядово, Буші, Мурованих Кирилівців,
Могильов-Подільського та ін.) зазначених пам’яток МЯУР, які органічно доповнять одне одного. Також можливо розробити пішохідні та водні маршрути по лінії укріплень УР.
Нажаль, об’єм статті не дає можливості таким самим чином проаналізувати потенціал для військово-історичного туризму Летичівського та Коростенського УР, які, безумовно, мають свої особливості.
Також очевидним є те, що Україна має унікальний та колосальний потенціал для розвитку військово-історичного туризму в депресивних регіонах.
Для цього потрібна в першу чергу заінтересованість місцевої влади в розвитку інфраструктури та якості надання послуг. Необхідно також привести
пам’ятки у стан, безпечний та комфортний для відвідування.
1. https://uk.wikipedia.org/wiki/Військовий_туризм
2. «КРЕПОСТЬ РОССИЯ»: Историко-фортификационный сборник. Вип. 2. – Владивосток:Дальнаука,2005. – 252 с.
3. Крещанов А.Л., Верхоланцев А.М., Гераймович С.А. Новоград-Волынский укрепленный
район: 1932–1941: (История, довоенная служба, боевое применение). – Житомир:Волинь,2017. – 360 с.

Болтанюк Петро

МІСЬКІ БРАМИ
МІСТА КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
Унікальними пам’ятниками фортифікаційного зодчества як міста
Кам’янця-Подільського так і усієї України є дві Міські брами – Руська та
Польська. Як зауважив М. Б. Петров брами «виконували роль парадних
в’їздів до міста, а також були визначальними об’єктами у формуванні його
територіальних меж. За ними вже знаходилися передмістя /…/ Руська й
Польська брама при цьому відігравали й оборонну роль, слугували важливими атрибутами у формуванні топографії Долини та Заводдя (райони міста,
що розміщувалися в долині річки Смотрич ‒ прим. авт.)» [3, с. 180].
Першу згадку про брами ми знаходимо за 1404 р. Цього року ВладиславЯгайло разом з Вітовтом взяли в облогу місто й жителі міста відкрили ворота, а замок певний час оборонявся [7, с. 15]. Згадуються брами у статуті різницького цеху 1484 р.; згідно документу жителям міста та передмість заборонялося продавати м’ясо поза «брамами Кам’янця» [3, с. 178]. Перше зображення брам яке детально передає нам вигляд Руської та Польської брам є
мідьорит Кипріяна Томашевича 1673-1679 рр. [1].
На утримання міських укріплень зокрема і брам з жителів міста збирався
податок «сош» встановлений у 1519 р. та «сторожове». На цей збір утримувалась сторожа на двох міських брамах, на валах і біля Ратуші. Кількість сторожі становила 16 чоловік, при потребі їх число збільшувалось. Також на міські кошти утримувалось 2 гармаші та 2 сурмачів [7, с. 88-89]. 1647 р. король
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Владислав наказав магістрату щоб прибутки від села Кормильче йшли на
утримання артилерії.
Як приклад захисту брам можна згадати опис оборони Руської брами під
час облоги міста турецькими військами у 1672 році, описаного в реляції Маковецького. Згідно реляції браму обороняло 122 чоловіка з яких троє були
гармашами, оборонці мали одну бронзову мортиру та 51 гаківницю [10,
с. 70]. Згідно кресленика 1803 року артилерійське забезпечення Польської
брами складало 6 гармат, з них 5 мідних 6-фунтових та 1 мідна гаубиця 30фунтова. На Руській брамі розміщувалось дві гармати мідних: 5-фунтова та
3-фунтова [9].
Руська брама розміщується в південно-західній частині Старого міста,
на правому березі річки Смотрич. Тут долина річки обмежується скелями й
має ширину 90 м. Укріплення мало барбакан, 8 башт, що поєднувалися
кам’яними стінами, у стінах над річкою була система шлюзів. Загальна довжина укріплення становила 230,0 м [2, с. 178].
Попереду, на відстані 40 м від основних укріплень розміщувалась башта
Вартова. Башта розміщувалась на висоті 12,0 м, двоярусна, кругла в плані,
діаметром 7,0 м та товщиною стін 0,7-1,0 м [4, с. 282].
Далі виділявся барбакан прямокутний Г-подібної форми розміром внутрішнього двору 16,5×10,6 м. Загальна ширина барбакану 18,7 м. Він слугував
для прикриття головних воріт. Товщина його стін першого ярусу 2,2 м, а другого – 0,6 м. При брамі барбакану розміщувалась Прибрамна вежа. Вежа в
плані утворює неповне коло діаметром 6,6 м, чотириярусна, а товщина стін
становить 1,1 м. Башта має два входи з боку двору барбакана [2, с. 179].
Головний в’їзд проходив через Надбрамну башту. Башта має прямокутну форму розміром 8,2×7,3 м, збереглася на висоту двох ярусів. Ворота башти були обладнані герсою. Зі слів Ю. Сіцінського «дерев’яна ляда» тут працювала до 1922 р. [8., с. 29] Над ворітьми з боку барбакана вмурована білокам’яна плита з зображенням одноголового орла та написом «А.D.1770». На
брамі з внутрішнього боку О. Прусевичем [11, с. 90] та Ю. Сіцінським [8,
с. 29] згадується білокам’яна плита з рельєфним написом латинською мовою:
«HEC PORTA REGIE MAIE STATIS IMPEN SIS IN VIGILIA TRIUM REGUM
ERECTA 1717». Згідно перекладу Ю. Сіцинського напис читається як: «ЦІ
ВОРОТА РЕСТАВРОВАНО КОРОЛІВСЬКИМ КОШТОМ НАПЕРЕДОДНІ
ТРЬОХ КОРОЛІВ (Водохреща) 1717 р.». Окремо потрібно зауважити, що О.
Пламеницька вважає, що дата правильно читається як «1515» [4, с. 288]. Біля
цього напису згадується також дві білокам’яні плити на одній зображено св.
Юрія з мечем на коні перемагаючого змія й хрест, на іншій – герб Задора.
Від Надбрамної вежі до річки, перекриваючи долину, тягнеться казематована двоярусна галерея шириною 4,2 м. На відстані 24,0 м від Надбрамної
вежі каземат з’єднується з баштою Прибережною. Прибережна башта Руської брами п’ятиярусна, перший ярус квадратний розміром сторін 7,6 м, верхні яруси башти круглі [2, с. 179]. Біля Прибережної башти з напільного боку
О. Прусевич згадує плиту з польським гербом і датою «1527» [11, с. 90]. Сьо78

годні в цьому місці виділяється дві плити на верхній зберігся латинський напис: «SIGISMU… REX POL…» а на нижній плиті зображено польський герб.
Описані вище укріплення брами захищали її з напільного боку. Поряд з
цим від башти Прибережної, в південному напрямі під прямим кутом, вздовж
русла річки, була побудована куртина з двома баштами. Основна функція даного укріплення полягала в обороні брами з боку Руських фільварків та захисту шлюзової системи. Через річку пролягала казематована стіна з двома баштами. Між баштами було облаштовано три шлюзи. Згідно обстежень Є.
Пламеницької ширина куртини що перетинала річище становила 3,5 м і висота – 8,0 м, висота арочних склепінь сягала 6,0 м (4, с. 294-295).
На поч. XVIII ст. брама була з напільного боку укріплена новою лінією
дерево-земляного укріплення з валом та ровом й була доповнена кам’яною
куртиною.
Польська (Ляська) брама отримала свою назву через своє розміщення
навпроти передмістя Кам’янця яке носило назву Польські (Ляські) фільварки.
Вона знаходиться у західній частині міста. На відміну від Руської брами
Польська брама займала два береги річки Смотрич. Вона утворювала лінію
оборони яка складалась з барбакана, п’яти башт, кам’яного муру, що їх поєднував, та шлюзової системи. Укріплення брами перетинають каньйон річки у
місці де скеля досягає найбільшої висоти. В цьому місці ширина каньйону
становить 180 м, а довжина укріплень брами складає близько 200 м.
На правому березі річки розміщувався барбакан та три башти об’єднані
кам’яною куртиною. Барбакан має округлу форму, двоярусний, розмір його
становить 10,0×12,5 м. Під час проведення досліджень у 1961 р. у воротах
барбакану виявлено білокам’яну плиту на якій зображувався герб Погонь
(вершник на коні з мечем у руках) та Орел. З верху над гербами виділявся
напис «ANNO DOM. 1…». За ним розміщувалась Надбрамна вежа. Вона мала
чотири яруси. Перший ярус мав прямокутну форму розміром 9,3×10,5 м. З
допомогою тромпів башта переходить у семерик і восьмерик четвертого ярусу. Товщина стін першого ярусу становить 1,75 м, а північної – 1,45 м [6].
Бійниці башти утворювали можливість ведення кругової оборони башти. З
південного боку башта була оснащена герсою, а північні ворота закривалися
двохстворчатими полотнищами. У 1969 р. на башті відновлено покриття, а в
1977 р. закінчено повне розкриття її перших ярусів. Ремонтно-реставраційні
роботи в 1976-1980-х рр. виконано за проектом Є. М. Пламеницької. 2009 р.
проведено реставраційні роботи башти під керівництвом О. А. Пламеницької
[4, с. 300].
Підступи до барбакану та Надбрамної башти захищала башта яка розміщувалась на скелі на висоті 12,0 м. Башта отримала назву Наскельна. Наскельна башта овальна в плані, діаметр башти 7,7 м. Товщина стін складає з напільного боку 1,35 м, а з протилежного – 1,15 м [5]. До башти примикали
кам’яні одноярусні куртини. Башта була реставрована у 1978 році [2, с. 147].
Біля правого берега річки Смотрич збереглися залишки Прибережної
башти. Обстежені руїни башти та картографічні джерела дають можливість
говорити що башта була округла по середині мала кам’яний стовп. Товщина
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стін башти становила 2,5 м [4]. У 1964 році в межах башти проведено консерваційні роботи, а в 1969-1977 рр. – реставраційні роботи [2, с. 148].
На лівому березі Смотрича зберіглася частина куртини укріплення та
башта Настінна. Башта кругла в плані, двоярусна, діаметр башти становить
5,0 м. Вона розміщена на мурі товщиною 3,0 м. Консерваційні та реставраційні роботи проводились у 1962 р. [2, с. 143-144]. Башта піднята на висоту
2,0 м над землею й муровано на білокам’яних кронштейнах. З напільного південного боку кронштейни мають форму чвертьвалу, а з північного внутрішнього боку – двох чверть валів зміщених по вертикалі. Такі типи профілювання кронштейнів зустрічаються з середини XIV ст., а другий тип поширюється в XV ‒ на початку XVI ст. [4, с. 300].
На поч. XVIII ст. Польська брама була модернізована. Напільна сторона
перед барбаканом була укріплена дерево-земляним укріпленням у виді валу
та рову, а нові ворота були побудовані між Надбрамною та Прибережною
правою баштами. Нові ворота являли собою два кам’яних стовпа з’єднаних
арочним склепінням. У XVIII ст. головна дорога з міста йшла через Польські
фільварки.
У 1812 р. укріплення втратили військове значення й поступово були частково поруйновані або розібрані. Сьогодні вони являються пам’ятниками архітектури національного значення і є об’єктами туристичного огляду.
1. Осетрова Г.О., Ківільша Г.Б., Фенцур В.В. Настінна башта Польської брами 15 ст. Історична довідка. Охор. № 7279 // Фонди Кам’янець-Подільського національного історико-архітектурного заповідника «Кам’янець». – Відділ рукописів. - № 3763. – 21 арк.
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Чуєва Інна, Бай Андрій

САДИБА ПОПОВА: ПОТЕНЦІАЛ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ВИКОРИСТАННЯ В ТУРИЗМІ РЕГІОНУ
У структурі екскурсійних об'єктів Запорізької області особливу роль відіграють пам'ятники палацово-замкової архітектури, що володіють високою
пізнавальною цінністю і домінуючі в екскурсійному показі на маршрутах історичної, архітектурної, краєзнавчої тематики. Палацово-паркові і замкові
комплекси є значним і впізнаваним елементом культурного ландшафту, головним об'єктом туристичної привабливості. У Запорізькій області збереглося більше 7 замків та палаців, декілька фортець та інших споруд оборонного
та фортифікаційного характеру різного ступеня збереження, серед яких Захаріївська фортеця, Кирилівська фортеця, Кряжева фортеця, Олександріівська
фортеця, Петрівська фортеця, особняк Садиба Міклашевських, палацовопарковий ансамбль Садиба Попова, та історико-культурний комплекс «Запорізька Січ».
В умовах масового самостійного туризму найбільш затребувані туристські об'єкти Запорізької області щорічно приймають близько 15 тис. екскурсантів [1]. Палацово-замкові комплекси Запорізького регіону грають провідну роль в структурі екскурсійного потенціалу області і входять до п'ятірки
найбільш відвідуваних місцевих пам’яток.
Садиба Попова у Василівці − це чудовий палацово-парковий комплекс в
Запорізькій області, в якому працює історико-архітектурний музей під
назвою «Садиба Попова». Це місце є найпопулярнішою пам'яткою,
подивитися на яку щодня приїжджають туристи з різних куточків України та
зарубіжжя. «Садиба Попова» є приголомшливим архітектурним шедевром,
який має високу культурну, історичну і архітектурну цінність [2].
Унікальний за своєю історією і архітектурою комплекс «Садиба Попова» закладений в кінці XIX століття. Ці землі ще в 1788 році отримав Василь
Степанович Попов - таємний радник імператриці Катерини II. Більшість з наземних кам'яних конструкцій, витриманих в архітектурному стилі Північної
Італії епохи Пізнього Відродження.
Проведений аналіз структури пропозиції екскурсій і турів з відвідуванням «Садиби Попова» на туристичному ринку Запорізької області дозволив
виділити чотири основні моделі їх організації:
1) Палацово-парковий ансамбль або замок є основним об'єктом показу,
домінантою екскурсійної програми, що включає інтер'єрний і екстер'єрний
огляд пам'ятника і прилеглої території, його музейної експозиції, організацію
послуг харчування, продаж сувенірів, пропозиція додаткових культурно81

дозвіллєвих послуг. На об'єкт палацово-замкової архітектури припадають основний обсяг (понад 50%) екскурсійного часу (маршрут «Панське озеро - Садиба Попова)
2) Палацово-парковий ансамбль або замок виступає в якості одного з основних елементів показу в комплексній екскурсійній програмі поряд з іншими «повноправними» об'єктами на маршруті історичної, архітектурномістобудівної, краєзнавчої тематики. Прикладом може служити маршрут
«Панське озеро - Садиба Попова» - «HomeZoo») [3]
3) Використання замку в ролі основних об'єктів комплексних програм
обслуговування, що представляють собою екскурсії-анімації або квестпрограми, що включають «княжий обід», лицарські турніри, музичні вечори та ін.
Така інноваційна форма екскурсійних турів стає все більш затребуваною в
регіоні і найбільш активно реалізується на базі палацово-замкового комплексу «Садиба Попова»
4) Палацово-парковий ансамбль або замок є додатковим або супутнім
об'єктом показу на екскурсії, на нього припадає менше 20% обсягу екскурсійного часу. Така форма включення в екскурсійний показ характерна для
об'єктів із середнім і низьким ступенем схоронності (маршрути «Шляхи пращурів», «Сім маяків» та ін.) [3]
Отже, зберігає актуальність подальший розвиток даного тематичного
напрямку культурно-пізнавального туризму, вивчення і оцінка малоосвоєного потенціалу палацово-замкових комплексів на рівні регіонів, включення в
екскурсійний показ нових об'єктів, формування атрактивних екскурсійних
маршрутів на основі ревіталізації спадщини палацово-паркових і замкових
комплексів. Включення в програми екскурсійних турів по Запорізькому регіону деяких об'єктів, що раніше не використовувалися, в поєднанні з цікавими
анімаційними програмами сприятиме підвищенню інтересу внутрішніх і іноземних туристів до спадщини країни, а також допоможе зміцнити позитивний імідж Запорізького краю на міжнародному туристичному ринку.
1. www.zp.ukrstat.gov.ua/index.php/statystychna-informatsiia#2.2.9.
2. http://monuments.top/usadyba-popova-v-vasilyevke/
3. http://vasrr.gov.ua/news/4835-turistichna_vasilivshchina.html

Шпарага Тетяна

ЗАМКОВІ КОМПЛЕКСИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА
ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ТУРИЗМІ
Замкові комплекси як об’єкти туризму є важливими засобами пізнання
історії країни, формування гордості за її культурні надбання, художньоестетичного і патріотичного виховання суспільства. Тому надання доступу до
цих пам'яток історії та культури широким верствам населення України та
іноземним туристам має величезне значення.
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У Тернопільській області знаходиться 43 замкові комплекси, що є
пам’ятками архітектури як місцевого, так і національного значення: 28 замків-фортець та 15 замків-палаців. За кількістю замкових комплексів та їх залишків, чи хоча б свідчень про існування таких Тернопільська область посідає перше місце в Україні [1]. На Тернопіллі зосереджено більше третини
всіх українських замків та їх руїн. Значна частина фортифікаційних споруд
сконцентрована в південно-східній частині області (вздовж річок Дністер,
Збруч, Серет, Нічлава, Стрипа, Золота Липа), оскільки вони утворювали так
званий захисний пояс від ворожих нападів в часи Галицько-Волинського
князівства та Речі Посполитої.
З плином часу оборонні споруди Тернопільщини втратили своє первісне
функціональне призначення. У сучасній економіці завдяки високій архітектурній цінності вони можуть ефективно використовуватись як туристичні
об'єкти і елементи туристичної інфраструктури. Однак, на сьогоднішній день
більшість замкових комплексів Тернопільської області перебуває у занедбаному стані. До цього їх довело останнє сторіччя безгосподарності. Відсутність власника та реальної державної охорони сприяє подальшому нищенню цих пам'яток, перетворенню їх на смітники й звалища будівельного
каменю тощо. Найбільше пам’яток оборонної архітектури Тернопільщина
втратила саме за часів незалежності України [2].
Замкові комплекси Тернопілля практично не залучені до сфери туристичної діяльності як варті уваги туристичні об’єкти, не кажучи вже про їх використання як об’єктів туристичної інфраструктури. Однак, існує кілька позитивних винятків. Це замок-фортеця у м. Збараж та замок-палац у смт. Вишнівець, а також кілька пам’яток, які включені до туристичних маршрутів регіону (замок у Тернополі, Кременці, Бучачі, Микулинцях, палац у Ниркові та
ін.).
До основних проблем, які перешкоджають активному залученню споруд
оборонної архітектури відносяться, найперше, відсутність реальної державної охорони, а також недостатнє фінансування. Державний та місцеві бюджети не мають змоги виділяти достатньо коштів на реставрацію чи консервацію пам’яток фортифікаційного зодчества регіону. Тому потрібно шукати
інші шляхи збереження фортець та палаців Тернопільщини.
Одним із ефективних способів збереження пам’яток оборонної архітектури може стати їх приватизація. Так, у європейських країнах більшість замкових комплексів знаходиться у приватній власності. Підприємець-власник,
який забезпечує повне утримання та збереження замкової споруди шляхом
залучення до туризму та отримує прибуток від своєї діяльності, має пільги на
виплату податків [3]. Таким чином держава стимулює збереження пам’яток
фортифікаційного зодчества.
Іншими проблемами, які перешкоджають активному відвідуванню
пам’яток оборонної архітектури іноземними та українськими туристами, є
недостатня поінформованість про замкові комплекси, зокрема, в Інтернетпросторі, низька транспортна доступність, нерозвинута готельна мережа, ни83

зький рівень обслуговування в місцевих закладах харчування; відсутність
поблизу замкових комплексів мінімальних санітарних зручностей.
У розвинутих європейських країнах пам’ятки палацово-замкової архітектури активно використовуються у різних сферах людської діяльності. Частина замків-фортець та замків-палаців законсервована й перебуває під постійним наглядом археологів, інша частина – музеєфікована, решта активно
інтегрована у прибуткові готельний, ресторанний, фестивально-анімаційний
та екскурсійно-туристичний бізнес [3].
За кордоном доволі поширеним є кластерний підхід в організації замкового туризму [4; 5]. Створення туристичного кластеру замкового туризму у
Тернопільській області є оптимальним варіантом для збереження та популяризації пам’яток оборонної архітектури, інтенсивного залучення їх у туристичну індустрію та, безумовно, покращенню економічного становища
регіону.
Кластер замкового туризму Тернопільської області раціонально створити на основі двох утворень: центрально-східний з центром у м. Тернопіль та
південний з центром в м. Чортків. Тобто туристичний кластер Тернопільської
області має бути біцентричним.
Кластерний підхід посилить концентрацію ділової активностіна території його запровадження, сприятиме створенню нових робочих місць, зростанню доходів, поліпшенню якості туристичних послуг, підвищенню рівня життя населення
1. Мороз В. Замки Тернопілля. – Тернопіль:Підручники і посібники,2009. – 176 с.
2. Мацюк О.Я. Замки і фортеці Західної України. Історичні мандрівки. – Львів:Центр
Європи,2005. – 199 с.
3. Ittrich А. Castle Tourism in Mecklenburg Western Pomeraniain competition with other Baltic
tourism destinations / А.Ittrich // Internationale Student enkonferenz, Stralsund, Germany,
2008. – Р. 5-12.
4. Čuka P., Némethyová B., Miščiková B. Short profile of the specific functioning of tourism
clusters in Slovakia // Current issues of torism research. – University of Prešov, Slovakia,
2012. – P. 32-39.
5. Gonda T., Csapó J. New territorial organization of tourism: tourism clusters, case study: The
South Transdanubian cultural tourism clusters (Hungary). // Acta Geographica Universitatis
Comenianae. – University of Pécs, Hungary, 2012. – P. 125-137.

Зубко Аліна, Уліганець Сергій

ОБОРОННІ СПОРУДИ ЗАКАРПАТТЯ:
СТАН ВИКОРИСТАННЯ В ТУРИЗМІ
ТА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
Перші фортифікаційні споруди на території сучасної Закарпатської області виникли ще в епоху Дакійського царства (більша частина розташована
на території сучасної Румунії). Фортеці були кам’яними та розташовані між
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горами, пізніше цю державу завоювали римляни. Нажаль, історичних
пам’яток не залишилось [1].
Найвідомішою оборонною спорудою та справжньою туристичною «візитівкою» Закарпаття є замок «Паланок», який датується XIV-XVI ст. Це
один із найбільших фортифікаційних комплексів на території Східної Європи, яким вдалося зберегтися до нашого часу повністю. Народна назва Мукачівського замку – «Паланок» походить від дубового частоколу (паланку),
який було укріплено глибокий рів та вал поблизу фортеці. Наразі замок в
Мукачеві є одним із найбільших музеїв країні, серед експонатів якого представлені: знаряддя праці кам’яного віку та мідно-бронзової доби; зброя та речі побуту від періоду кельтів до пізнього середньовіччя. У відділі етнографії
музею можна дізнатися про культуру, побут та мистецтво жителів Закарпаття, а у картинній галереї представлені роботи 32 видатних художників та унікальна старовинна колекція ікон. На території фортеці також проводять виставку сучасних скульптур. Туристи можуть відвідати художній салонмагазин та придбати вироби декоративно-прикладного мистецтва. Існує проект залучення інвестицій, відповідно до якого частина замку стане елітним
готелем та рестораном середньовічного стилю. Також, на території комплексу планують влаштовувати лицарські шоу з участю туристів [2].
Ужгородський замок датується XIII-XVIII ст., що робить його найстарішою фортифікаційною спорудою Закарпаття та однією з найстаріших у
всій Україні. Зараз на території замку розміщена експозиція Закарпатського
обласного краєзнавчого музею, яка налічує понад 120 тис. експонатів та дає
гарне уявлення про історію цього регіону та його населення. Цікавою розвагою для туристів є аутентична кузня, де майстри зможуть виготовити – на їхній вибір – 33 ковальських вироби. Також туристи можуть взяти в цьому
участь. Існує міжнародний проект інвестицій, який передбачає повну реставрацію та відродження замку як туристично-розважального комплексу. Відповідно до проекту частина кімнат має відійти під люксові готельні номери, а у
підземних приміщеннях замку планують відкрити ресторан у лицарському
стилі з традиційною кухнею. Серед розважальних програм також розглядають своєрідний «лицарський зал», де можна приміряти одяг лицарів та постріляти з лука й арбалету.
Невицький замок побудували у проміжку між XIII та XVII ст. на північ
від Ужгорода. Він знаходиться у стратегічно важливому місці на шляху до
центру області. Завдяки ньому контролювали прохід Ужанською долиною,
через яку проходили торгові шляхи. Перші письмові згадки датуються XIV
ст., тоді замок являв собою родову феодальну вотчину, укріплену ровом та
валом. Тепер замок являє собою напівруїни, на яких, нерегулярно, від 1990-х
років проводяться роботи археологів. Для цього замку також створений проект з реставрації, який передбачає його перетворення на готельнорозважальний комплекс міжнародного рівня. Як і у попередніх фортецях,
планують зберегти автентичний інтер’єр середньовічного замку. Туристам,
окрім кімнат для розміщення та лицарського ресторану, будуть доступні
винні підвали (наповнені місцевим закарпатським вином), музейні експози85

ції, майстерні ремісників та інші розваги. Якщо попередні два плани планують відкрити люксові готелі, то Невицький замок буде розрахований на відвідувачів середнього класу. Поблизу замку планують створити полігон для
лицарських ігор та змагань [3].
У XV ст. барон Пероні побудував Чинадіївський замок, який являв собою замок із двох поверхів зі стрільницями та баштами. У 2001 р. замок віддали в оренду (концесію) художнику Й.Бартошу. Разом з дружиною та однодумцями мистець врятував споруду від руйнування. Зараз повністю відреставровано перший поверх будівлі. На території комплексу проводять локальні
та міжнародні мистецькі заходи. З 2012 р. на території замку щороку проходить міжнародний фестиваль, присвячений культурі Середньовіччя – «Срібний Татош».
Боржавський замок − одна з найдавніших оборонних споруд Закарпатської області. За найпоширенішою теорією − побудований на місці Боржавського городища (IX ст.). Цікавим є, що спочатку городище побудувала на
правому березі р. Боржави, але з часом русло змінилось і замок перемістився
на лівий берег. Замок являв собою майданчик трикутної форми розміром 120
м на 110 м та був укріплений валом [4].
Бронецький замок зберігся у вигляді руїн поблизу с.Бронька. Це одна з
найперших середньовічних кам’яних фортець регіону. На території руїн все
ще знаходять цінні речі, що належали власникам та мешканцям замку.
Пам’ятку наразі визнали непридатною для археологічного вивчення, тому що
повністю відсутній культурний шар (результат законних та незаконних розкопок на території комплексу).
Раніше на території області існував Хустський замок (XI-XVIII ст.).
Пам’ятка архітектури розташована у м.Хуст. Замок будували угорські королі
для захисту соляного шляху та прикордонних територій. Будівництво замку
тривало у 1090-1191 рр. У 1798 р. несприятливими погодніми умовами було
пошкоджено останню вежу замку, після чого влада надала право місцевій
громаді на розбирання каміння. Зараз туристи зможуть побачити тільки
окремі фрагменти руїн.
Королевський замок або Замок Нелаб розташований поблизу смт Королеве та є видатною пам’яткою фортифікаційних споруд. Унікальність замку
полягає в тому, що він розташований на горі, що віддалена від інших гір приблизно на 2 км. Зберіглися тільки окремі фрагменти замку. На території замкового комплексу періодично проводять розкопки. Туристи мають можливість піднятися на Замкову гору та помилуватися чудовими краєвидами.
Середнянський замок розташований поблизу смт Середнє. Є унікальним
для Закарпаття прикладом романського стилю. Збереглися окремі фрагменти,
за станом наближені до руїн.
На території Закарпатської області знаходяться також руїни феодального
замку XII-XIII ст. Квасівський замок (поблизу с.Квасово) був побудований у
традиціях романського стилю для контролю та захисту соляного й торгівельного шляхів.
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Руїни Вишківського замку розташовані поблизу смт Вишково. Гора, на
якій розташований замок, має назву Варгедь, що з угорської перекладається
як «замкова гора».
Виноградівський замок або Замок Канків розташований на схід від
м.Виноградів. Процес руйнування все ще відбувається, місцеві жителі також
активно цьому сприяють.
Для того, щоб здійснити оцінку ефективності використання оборонних
споруд у туризмі, перш за все треба ознайомитися з існуючими пропозиціями
на ринку.
1) Туроператор «Відвідай» пропонує дводенну автобусну екскурсію «10
замків Закарпаття». Під час цієї екскурсії туристи зможуть відвідати більшість фортифікаційних споруд регіону, ознайомитися з традиціями та пожити в автентичних сільських садибах.
2) «Андреоллі тур» запрошує на одноденний тур під назвою «Краса та
велич замків Закарпаття». Пропонується уподовж 13 годин автобусного туру
побачити оборонні споруди, що зберіглися на території Закарпатської області.
3) «ЕтноСвіт» пропонує одноденну 12-годинну автобусну екскурсію
«Замки Закарпаття», під час якої оглядаються два замки (Ужгородський та
Паланок).
Також існує певна кількість пропозицій з поміткою «не актуально». Серед всіх оборонних споруд до популярних туристичних місць можна віднести
Мукачевській, Ужгородський та Чинадіївський замки, які зараз є музеями та
справжніми «візитівками» області. Отже, на сучасному туристичному ринку
доволі незначна кількість турів чи екскурсій, під час яких можна відвідати
замки Закарпаття, також певна кількість з них помічена як «не актуально»,
що означає невисокий попит на них як єдиного пункту призначення.
На основі аналізу існуючих пропозицій на туристичному ринку України,
можна оцінити ефективність використання оборонних споруд Закарпаття.
Оборонні споруди є частиною культурної спадщини країни, що мають велику
історичну, архітектурну та естетичну цінність. Часто поєднуючи в собі елементи природного та антропогенного походження (адже в більшості випадків
подібні споруди будують на місцевості з відповідним ландшафтом), вони
стають прикрасою місцевості. На території області розташовано 12 замків,
більшість з них знаходяться у незадовільному стані, що підтверджує неефективне використання туристичного потенціалу цих оборонних споруд. Європейських досвід свідчить, що державна монополія на володіння такими спорудами не є ефективною. Значна частина замків Європи належать нащадкам
аристократії чи новим власникам, але при цьому все ще залишаються доступними для туристів. Український досвід надання замків у приватну власність
є як негативний (палац у Старому Роздолі), так і позитивний (Чинадіївський
замок). Проблемою є й те, що місцеве керівництво не прикладає зусиль для
популяризації замкового туризму в регіоні, хоча область – один з українських
лідерів за цим показником. Закарпатський регіон приймає велику кількість
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туристів, тому оборонні споруди мають величезний потенціал перетворення
на популярні атракції, якщо будуть прикладені відповідні зусилля.
Для популяризації замкового туризму (не лише на Закарпатті) необхідно
удосконалити законодавство у сфері охорони та збереження культурної спадщини, адже значна частина замків України зруйнована або знаходиться в
аварійному стані. За кордоном активно практикують концесію, тобто передають замки, які належать державі або територіальним громадам, у тимчасову оренду приватним компаніям. Українське законодавство також містить
інформацію щодо запровадження концесійного механізму (Закон України
«Про концесії» Верховної Ради України від 16.07.1999 р.), але широкої популярності це явище не набуло. Також за кордоном стандартною практикою є
продаж замків у приватну власність. При цьому ціни на подібні об’єкти не є
занадто великими й можуть розпочинатися від 275 тис. євро. Перехід замку
до приватної власності не завжди гарантує подальшу його доступність для
туристів, але як мінімум проводяться роботи з реставрації, що допомагає зберегти культурну спадщину. В Україні досвід продажу замків є, на жаль, негативним: приклад палацу графів Лянцкоронських (смт Старий Розділ, Львівська обл.). Наслідком цього невдалого продажу стало те, що на території
держави таку практику заблокували та створили список об’єктів, які неможливо передати у приватну власність.
Для збереження та відновлення замків необхідним є стабільне фінансування, яке може бути забезпечене декількома джерелами: - фінансування з
Державного бюджету України або місцевих бюджетів; - позабюджетне ж фінансування може забезпечуватися банківськими кредитами, платежами за
користування природними туристичними ресурсами, власними коштами підприємств галузі туризму, інвесторами, місцевими зборами, грантами, благодійними внесками та спонсорською допомогою.
1. Мудра Ю.І. Наш край – наша історія. – Ужгород, 1994.
2. Любіцева О.О., Панкова Є.В., Стафійчук В.І. Туристичні ресурси України. – К.,2007.
3. Прохненко І.А. Городища Верхнього Потисся зламу І – ІІ тис. н.е. // Carpatica – Карпатика. Давнина і сучасність. – Ужгород,2005. – Вип.33. – С.132- 156; Сахарова Л.Й., Тягур
Ю.І. Замки Закарпаття. Віхи історії. – Ужгород,2001.
4. Тищенко К. Про кельтську спадщину деревлян // Україна. Наука і культура. Вип. 32. –
К., 2004. – С. 150-179.

Дишко Олеся, Винниченко Ігор

ЗАМОК ЛЮБАРТА:
ІСТОРІЯ, ВИКОРИСТАННЯ, ПРОБЛЕМИ
Луцьк (Луцьке, Лучеськ) уподовж 1340-1385 років був центром володінь
литовського князя Любарта Гедиміновича, по тому – князя Свидригайла
(1440-1452). Місто, яке інколи називали «другою столицею» Великого князівства Литовського, мало вигідне оборонне розташування – не невеликій височині на правому березі р.Стир, яка робить петлю серед непрохідних боліт.
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Тож на місці давніх дерев`яно-земляних укріплень Любарт звелів звести
Верхній (Любартів) замок – муровані стіни з трьома вежами: Надворітною
(або Любарта), Стировою (або Свидригайла) та Владичою. Любарт розпочав,
а Свидригайло продовжив будівництво Нижнього (Окольного) замку частина
веж якого і стін якого були дерев`яними, решта – мурованими. Від нього до
сьогодні зберіглась лише башта князів Чарторийських, перебудована у XVIXVII століттях [1].
Наразі замок – пам`ятка архітектури та історії національного значення,
один із найбільших, найдавніших та найкраще збережених в державі замків.
Головний об`єкт історико-культурного заповідника «Старий Луцьк», культурний осередок і найстаріша споруда міста.
На другому поверсі Воротньої вежі дієвою є виставка «Плитниця», на
якій експонуються старовинні будівельні матеріали, знайдені під час археологічних досліджень: цегла, плитка, кахлі, черепиця. Тут також міститься експозиція «Замкова сторожа». На верхівці вежі – оглядовий майданчик, з якого видно старе місто та його пам`ятки. У Стировій вежі міститься клуб історичної реконструкції.
У Владичій вежі, на нижньому ярусі, діє виставка «В`язниця». Вище –
«Замкова зброя» з арсеналом XV-XVII ст. Єдиний в Україні музей дзвонів
міститься на двох верхніх ярусах вежі. У ньому експонуються майже 100
дзвонів з Волині та інших частин України, а також із Польщі, Австрії, Румунії, Росії (найдавніший відлито у березні 1647 р.; він цінний, зокрема, тим,
що його було відлито не заводським способом, а лише одним майтром –
дзвінником і підмайстрами за лише їм відомою технологією). Чимало з них –
унікальні: від найменшого, що має кілька сантиметрів у висоту і призначався
у давнину для поштової карети, до дзвоника квадратної форми (походженням
з Архангельської области, Росія), який вішали на шию важенок – статевозрілих олениць, які були вожаками у стаді. Є в музеї й царські дзіночки-бубонці,
які чіплялися на державні, казенні трійки і попереджали про її наближення
[2].
Дзвони є й на дерев`яній дзвіниці, яка розташувалася на території замку. У підземеллі замку законсервовані залишки православної, а потім і грекокатолицької кафедри Івана Богослова – пам'ятки архітектури. У розкопах церкви зберігаються могили князів, єпископів, багатих лучан. Також зберіглася
князівська гробниця зі скелетом з наконечником татарської стріли у черепі.
За припущеннями – це поховання Ізяслава Інгваровича [3].
Музей книги, який розмістився у колишній повітовій скарбниці (початок
XIX ст.), має в колекції не тільки старі книги, а й реконструйовані старовинні
друкарські верстати, один із них XV ст., та інше. Книгозбірня – дар владики
Варфоломія, архієпископа Рівненського і Острозького УПЦ. Основна її частина – стародруки, найстаріше з яких – Службове Євангеліє, видане у Львові
1644 року. Інший раритет – двохтомний Требник митрополита Петра Могили, виданий за його життя (1646 р.). Загалом в експозиції представлено продукцію шести друкарень [4].
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Побіч входу до замку встановлено меморіальні дошки, у тому одна сповіщає про з`їзд европейських монархів у 1429 р. [5]
У колишньому Будинку повітової канцелярії і шляхетських судів, збудованому 1789 р. на руїнах княжого палацу замку, діє художній музей. В його
експозиції – твори національні школи Еспанії, Італії, Фландрії, Франції, Австрії, Німеччини, Англії, Польщі. Найціннішу частину збірки становить колекція князів Радзивіллів з Олицького замку [6].
У замку відбувається чимало багато різноманітних фестивалів – як історико-етнографічної, так і мистецької тематики. Зокрема, фестиваль дзвонарного мистецтва («Благовіст Волині»), флористичного мистецтва, «Меч Луцького замку» («Любарт фест»), частково Up-fest, мистецьке шоу «Ніч у Луцькому замку», джазовий фест Art Jazz Cooperation, частково «Поліське літо з
фольклором», інші події [7].
Попри зазначений потенціал та значну подієвість, туристська перлина
волинського (і не лише) краю позаминулого (не ковідного) року гостила лише 110 тисяч осіб [8]. І туроператори, і туристські урядники завважують, що
Луцьк (і замок зокрема) може приваблювати більше туристів. Дослідження
туристської привабливости міста, здійснене 2017 року соціологічною агенцією «Фама», засвідчило, що двоє з трьох його відвідувачів відносять оселю до
категорії «вражаючих локацій». Водночас поширеною є також думка, що
окрім замку у місті «немає на що дивитись». З огляду на високу популярність
локації у туристів, не дивно, що відвідувачі звертають увагу на недоліки в
організації роботи замку [кожне п’яте зауваження стосується саме цієї фортифікації]. Найбільше завваг стосуються невдоволености через «неповне»
використання туристського потенціалу локації, відсутности «єдиного квитка», який би дозволяв дістатись всіх приміщень та експозицій, а також незадовільної роботи екскурсоводів та іншого персоналу в замку [9].
Значною мірою завважені недоліки-проблеми – результат іґнорування
чиновниками туризмології, зокрема, потенціалу як місцевих закладів вищої
освіти з профільними кафедрами, так і кафедри країнознавства та туризму
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (на початку
2021 р. вона звернулась до Луцької міськради з пропозицією щодо співпраці).
Адже саме науковці, які упродовж тривалого часу студіюють найрізноманітніші аспекти цієї сфери людської діяльности, мають у своєму «арсеналі» відповіді на чи не всі питання, що стосуються ефективного функціонування туристської індустрії.
1. Трубчанінов С.В. Країна замків і фортець. – Кам`янець-Подільський:Оіюм,2007. – С. 32.
2. Музей дзвонів. URL: http://v.lutsk.ua/catalog/kulture/museum/muzej-dzvoniv.html;
https://sites.google.com/site/istoriazamkulubarta/home/muzeie-zamku
3. Підземелля в Луцьку. URL: https://legendsukraine.at.ua/publ/legendi_ukrajini/istoriji
/pidzemellja_v_lucku/64-1-0-156
4. https://sites.google.com/site/istoriazamkulubarta/home/muzeie-zamku
5. Знаки та символіка З’їзду європейських монархів у Луцьку 1429 року. URL:
www.golos.com.ua/article/331681
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6. Художній музей на території Луцького замку. URL: http://v.lutsk.ua/catalog/kulture/ museum/kartynna-galereya-na-terytoriji-lutskogo-zamku.html
7. www.lutskrada.gov.ua/publications/u-luckomu-zamku-vidbuvayetsya-21-y-festyval-dzvonarnogo-mystectva-blagovist-volyni;
https://geo.viaregia.org/testbed/index.pl?rm=obj&objid=
13881; www.volynnews.com/news/archive/upfest_populyaryzuye_mystetstvo; https://sites.
google.com/site/luckijzamokinua/festivals;
http://artjazz.info;
https://culture.lutsk.ua/
festivals/poliske_lito_z_folklorom
8. Як у Луцьку збираються приваблювати туристів більше туристів історичною спадщиною. URL: https://konkurent.ua/publication/52047/yak-u-lutsku-zbirautsya-privabluvatibilshe-turistiv-istorichnou-spadschinou
9. Луцьк туристичний: можливості та виклики. URL: www.lutskrada.gov.ua/static/content/
files/s/e6/4euqjwp2e3az63lulak76a4i7dav3e6s.pdf
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Фортеці-музеї: реалії, виклики, перспективи
Жукова Олена

ФОРТЕЦІ-МУЗЕЇ: СУЧАСНІ ПРАКТИКИ МУЗЕЄФІКАЦІЇ
(НА ПРИКЛАДІ ОРАВСЬКОГО ЗАМКУ В СЛОВАЧЧИНІ)
Серед багатьох замків Словаччини одним з найцікавіших з точки зору
туристичної привабливості є Оравський замок – в оригіналі Оравський Град
(слов. Oravsky hrad).
Оравський Град є центром туристичної дестинації, що склалася навколо
пам’ятки фортифікаційної архітектури та притягує до себе до 2,5 млн. відвідувачів на рік (за даними 2019 р.) [1]. Окрім закладів харчування та ночівлі,
до дестинації відносяться 6 окремих тематичних музеї, створені на території
Орави у доступній відстані від замку.
Як цікавий туристичний об’єкт, перетворений на музей ще на початку
ХХ ст., замок демонструє яскраві підходи до музеєфікації епохи романтизму,
радянського впливу, сучасні тенденції в музеєфікації. Дослідження практики
музеєфікації Оравського замку дає нам змогу зрозуміти – на що дивляться
туристи в музеєфікованих фортифікаціях та як розвивати музейну діяльність
в пам’ятках фортифікаційної архітектури.
Оравський Град – один з найбільш відомих замків Словаччини, розбудова якого тривала з ХІІІ до XVIІ ст.. Наслідком такого довготривалого будівництва стало розмаїття стилів, які демонструє сьогодні замок: тут знайдуться
риси романського стилю, готики, ренесансу, бароко та романтизму.
Замок знаходиться на березі річки Орава на стрімкій скелі висотою 112
м. – подібне розташування зробило його одним з наймогутніших укріплень
Словаччини, що в свою чергу вберегло замок від суттєвих руйнувань у випадку військової поразки.

Рис.1. Загальний вигляд на Оравський
замок. Фото автора, 2020.

Як і багато інших старовинних замків, що функціонували та розбудовувалися протягом століть, Оравський має кілька умовних частин, збудованих в
різні часи: верхній замок, середній і нижній.
Верхнім замком називають найбільш давню частину – Цитадель – квадратний донжон в два поверхи з масивними стінами і маленькими вікнами, що
виріс на важкодоступній вершині в сер. ХІІІ ст. На території Цитаделі були
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житлові кімнати, секретні проходи і галереї, цистерна для збору дощової води. В більш пізні часи в найстарішій частині замку жили воїни гарнізону.
При Дьйорді Турзо сформувався той вигляд Оравського замку, який існує і понині. З’явився тунель між воротами, побудували велику терасу, а потім і каплицю Св. Михайлса. Після смерті Дьйордя замок занепадав. У 1800
році сталася пожежа, всі дерев’яні елементи будівель знищило полум’я. А
вже у 1868 р. тут виникає один з перших музеїв Словаччини [1].
В 1906 – 1912 рр. завдяки діяльності Йозефа Палфі відбувається часткова реконструкція замку в стилі романтизму, з’являються перші експозиції в
Палаці Корвіна та Житловій башті. При музеєфікації в цей час було обрано
ансамблеву модель, що реконструювала обстановку приміщень періоду XV –
XVI ст.
Так з’явилися такі експозиційні розділи як Лицарська зала, господарська
опочивальня, передпокій, замкові галереї, гербова зала. В них є меблі, цікавий настінний розпис. Як це характерно для ансамблевої моделі – будь-які
інтер’єрі елементи не демонструють музейні предмети глядачам, а створюють відповідну «атмосферу епохи». Такий підхід характерний для романтизму, коли намагалися показати життя та побут дворянства епохи середньовіччя.

Рис 2. Реконструйовані покої поч.
ХХ ст. Фото автора, 2020.

По сьогодні реконструйовані мають величезний атрактивний вплив на
відвідувачів. Вони користуються попитом і як локації для кінозйомок: тут
знімалися «Носферату: симфонія жаху», «Король-дроздоборід», «Серце дракона» [2].
В 50-х рр. ХХ ст. під час капітального ремонту замку відходять від ансамблевої форми музеєфікації та запроваджують радянську музейну модель,
що передбачає використання пам’ятки фортифікаційної архітектури “під музей” – тобто розміщення в замкових приміщеннях експозицій колекційного
музею.
Так, в Оравському замку з’являються експозиції типового краєзнавчого
музею, зібрані за тематичним принципом: археологічна, природнича, етнографічна, експозиція історичних меблів, експозиція зброї тощо. Експозиційні
приміщення колекційного музею втрачають елементи історико-культурної
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цінності пам’ятки фортифікаційної архітектури та підпорядковуються завданням збереженості та демонстрації музейних предметів.
На початку ХХІ ст. відбувається подальша музеєфікація історичної фортифікації і до вже існуючих об’єктів показу долучаються нові – автентичні
замкові інтер’єри, елементи монументальних живопису, скульптури, декаративно-прикладного мистецтва. Об’єктами показу стали реставровані інтер’єри Каплиці св. Михайла, палацу Турзо, орган XVIII ст. в стилі барокко,
дерев’яне різьблення Палацу Корвіна, унікальний ренесансний ілюзорний
живопис [2].

Рис. 3. Реставрований ілюзорний живопис
в інтер’єрі – пам’ятка монументального мистецтва Ренесансу. Фото автора, 2020.

Досвід Оравського замку як значного туристичного об’єкту демонструє
гармонійне поєднання різночасових підходів до музеєфікації: від п. ХХ ст. до
п. ХХІ ст. На сьогодні реконструкції та відтворення епохи романтизму набули історико-культурної цінності та стали самостійними об’єктами показу.
Сучасні практики музеєфікації відійшли від радянської музейної моделі, що
нівелювала культурну цінність самого об’єкту, при збереженні експозицій
краєзнавчого музею. Технології музеєфікації поч. ХХІ ст. з використання в
якості експозиційних об’єктів фрагментів інтер’єрів, автентичних розписів,
елементів архітектурного оздоблення та інших складових пам’ятки демонструють, що є й інший шлях музеєфікації добре збережених замків окрім
обов’язкового наповнення замкових приміщень колекційною експозицією.
1. Oravsky Hrad. Оравский замок. – Dolny Kubine,Oravske Museum,2019. – 16 с.
2. Оравський музей. URL: www.oravskemuzeum.sk

Старенький Ігор

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЗАМОК ЯК
ТУРИСТИЧНИЙ ТА МУЗЕЙНИЙ ОБ’ЄКТ
Одним із найвідоміших для туристів в Україні є Старий замок у
Кам’янці-Подільському – фортифікаційна пам’ятка ХІІ–ХІХ ст., що нині є
структурним об’єктом Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника.
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1812 року, після підписання Бухарестського мирного договору, до складу Російської імперії відійшла Північна Буковина, за рахунок чого замок у
Кам’янці-Подільському втрачає свій оборонний статус і його знімаються з
військового відомства. З цього часу його перетворюють на в’язницю. У третій чверті ХІХ ст. фортифікація зазнає втрат, коли «були перероблені вежі,
замуровані двері, вікна і натомість зроблено нові» [1, арк. 3]. Всі ці роботи
були проведенні для пристосування замку під в’язничні камери.
Увагу охороні фортифікаційної пам’ятки приділяли в період Української
Революції. Так, у листі «Просвіти» до Міністерства освіти та мистецтв Української держави від 22.06.1918 р. йшлося: «Кам’янецький замок повинен стати національною цінністю. Нехай той замок, перед яким українська нація
пролила стільки крови, перед яким був сам гетьман Богдан Хмельницький
став музеєм… обов’язок наш – національний обов’язок – зберегти замок від
дальшої руїни» [1, рак. 3–4]. Повторно звернення зроблене в жовтні того ж
року [2, с. 26]. Однак питання про організацію в замку музею в період Гетьманату так і не було вирішено.
8 липня 1919 року наказом Міністерства народної освіти УНР створено
«Комісію по обмірам та виявленню бойової межі Турецької фортеці в
м. Кам’янці, а також для вироблення планів фортеці та її охорони» [3,
арк. 48]. Очолити її мав начальник залоги Кам’янця-Подільського Ф. Колодій
[3, арк. 49–50], але реально очолив її начальник культурно-просвітницької
управи Генштабу М. Лорченко [4, арк. 56].
Дописувач газети «Трудова громада» 16.08.1919 р. зазначав: «фортеця
повинна стати культурною святинею українського народу… Як не звернути
увагу на теперішнє становище, то для нас, яко українців, ця справа може бути
навіть ганьбою, бо кожний культурний нарід повинен охороняти пам’ятки
свого минулого, і як він цього не робить, – значить в нього нема поважання
до свого минулого [5, с. 5–6].
Однак у період Української Революції замок так і не було перетворено
на музей. Лише 1928 р. постановою Раднаркому УСРР Старий замок у
Кам’янці-Подільському оголошено державним заповідником та створено комісію для передачі пам’ятки у відомство Наркомату освіти [6, с. 5]. 1937 року
фортифікаційну пам’ятку перетворено на історичний музей-заповідник, а
1948 р. внесено до реєстру пам’яток всесоюзного значення [7, с. 4]. У 1939 р.
замок відвідали 3 500 екскурсантів.
Під час вивезення у 1943 р. нацистами до Кенігсберга музейних колекцій, вони часто проходили через Старий замок, зокрема і всесвітньо відома
Бурштинова кімната [8, с. 43].
Події березня 1944 р. негативно позначилися на музейно-екскурсійній
роботі, адже будівлі були поруйновані та непридатні для експозиційної роботи. Лише 1946 р. директора музею-заповідника зобов’язали відремонтувати
всі будівлі в замку, розмістити там 4 відділи та розгорнути штат з 3 науковими працівниками та 2 екскурсоводами [8, с. 48]. 1947 р. рішенням Ради Міністрів СРСР замок визнано історико-культурним та архітектурним заповідни95

ком всесоюзного значення. Цього ж року проведено ремонтно-реставраційні
роботи.
У 1950-х рр. було відкрито в Папській башті експозицію, присвячену
У. Кармалюку. Однак стан Старого замку продовжував залишатися незадовільним, в багатьох місцях стіни, башти, підземні переходи були в аварійному
стані.
У 1960-х рр. розпочинаються систематичні реставраційні та консерваційні роботи під керівництвом Є.М.Пламеницької. Зокрема, реставровано галерею від башти Ковпак до башти Ласької, південні мури, проведено консервацію східних мурів. Також у цей час розпочинаються масштабні археологічні дослідження на території Старого замку під керівництвом І. С. Винокура.
З часом Старий замок набирає все більше популярності і перетворюється
на візитівку міста. Так, 1989 р. його відвідали понад 300 000 екскурсантів.
1999 р. Хмельницька обласна рада затвердила «Перспективну програму
консерваційних та реставраційних робіт комплексу Старого і Нового замків»,
за якою до 2008 року проведено реконструкцію пристінного корпусу, консервацію башт Водної, Нової Західної, Ласької, замінено ґонтове покриття. До
замку проведено водопостачання, облаштовано автономне газове опалення.
У травні 2009 р. в пристінному корпусі замку відкрита історична експозиція «Поділля у ХХ – початку ХХІ століття», яка, починаючи з 2014 р., доповнена вітринами «Революція гідності» та про участь кам’янчан в АТОООС.
2002 р. тогочасний директор Л.П.Станіславська видала путівник «Стара
фортеця».
У квітні 2012 р. запроваджено проект «Жива фортеця», метою якого є
насичення інтерактивом фортифікаційної пам’ятки. Так, відвідувачі мають
змогу побачити та самому спробувати зліпити горщик за технологіями
XVII ст. у «Гончарній майстерні», поглянути на випікання хліба в похідній
печі, постріляти з лука чи арбалета, виготовити сургучеву печатку на грамоту, поласувати стравами, приготованими на вогні, в замковому шинку.
Поряд з цим було запроваджено нічні екскурсії, для яких у період директорства О.О.Заремби (Голова ГО «Кам’янець-Подільське військово-історичне
товариство») пошито костюми кам’янецьких гайдуків на початок XVII ст.
Облюбували Старий замок і фестивалі. Зокрема тут проводяться фестивалі історичної реконструкції «Остання столиця», «SCHOLA MILITARIA»,
«Археологічний пікнік», «Форпост», музичний фестиваль «RESPUBLIKA» та
ін.
2016 р. був виданий туристичний путівник «Кам’янець-Подільський замок» [9], який до кінця того ж року був перевиданий [10].
23 квітня 2016 р. у пристінному корпусі замку було відкрито виставку,
присвячену Кам’янцю-Подільському та Подільській губернії в Першій світовій війні. 19 травня 2017 р. відкрито експозицію «Артилерія Кам’янецького
замку в XV–XVIII ст.». 20 квітня 2018 р. у тому ж таки пристінному корпусі
було відкрито українсько-литовську виставку «Народи, об’єднані історію»,
участь у відкритті якої взяв Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки
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Литва в Україні Марюс Януконіс. Окрім того було видано каталог виставки
[11]. Дещо пізніше з Ратуші в Старий замок перенесли експозицію «Музей
ката і тортур», що розміщена зараз у підземеллях поряд з баштою Лянцкоронською. Станом на сьогодні в пристінному корпусі розпочато монтаж експозиції, присвяченої історії Поділля та Кам’янця-Подільського кінця ХІІ – І
третини XV ст.
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Гринюк Діана, Борисова Оксана

ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ТУРИСТИЧНИХ
ПЕРСПЕКТИВ АЛБАНІЇ В КОНТЕКСТІ
ФОРТИФІКАЦІЙНОЇ УНІКАЛЬНОСТІ
На просторах старої Європи загубилась держава, що дивує своєю унікальністю, самобутньою культурою, мусульманськими традиціями та європейською терпимістю до всього буденного, це Албанія. В історії держави дивовижним чином переплітаються століття буремних подій та наслідки важкої
«комуністичної» пам’яті. Проте, саме зараз відбувається справжній туристичний « прорив». За підсумками найбільш стабільного за останнє десятиліття
2019 року Албанія покращує свої позиції , хоча дається це нелегко. До пандемії туристична галузь становила 8,5% економіки держави; число іноземних
туристів удвічі збільшилося в період з 2013 по 2019 роки і досягло 6,4 млн.
чоловік на рік [4]. За матеріалами форуму в Давосі (2019р.) в рейтингу дер97

жав світу за індексом конкурентоспроможності подорожей і туризму Албанія
зайняла 86 позицію. Щодо окремих субіндексів і показників ситуація наступна: сприятливе середовище – 64; політика та умови – 95; інфраструктура – 88;
природні та культурні ресурси – 94; бізнес-середовище – 109; безпека та охорона – 47; здоров’я та гігієна – 74; людські ресурси та ринок праці – 31; інформаційно-комунікаційні технології – 69; пріоритетність подорожей та туризму – 43; міжнародна відкритість – 116; цінова конкурентоспроможність – 89;
екологічна стійкість – 62; інфраструктура повітряного транспорту – 105; портова інфраструктура – 81; інфраструктура туристичного обслуговування – 73;
природні ресурси – 72; культурні ресурси та ділові подорожі – 118 місце в
рейтингу [6]. З чого актуальним є теза про перехідний стан економіки держави на етапі розвитку всіх типів інфраструктури ; це цілком безпечна для туризму держава з пріоритетною політикою щодо подорожей та туризму, різноманітними природними ресурсами та недооціненою культурною спадщиною. Саме останній факт вимагає більш детального розгляду історикокультурних надбань в контексті цивілізаційної цінності міст Албанії, залишків історичної забудови та фортифікаційної спадщини. Унікальність ситуації
в тому, що в державі збереглися пам’ятки давньоримської, візантійської, османської культури і як не дивно, комуністичного ладу – знамениті бетонні
бункери, що є мовчазними свідками диктатури Енвера Ходжі. Туристи зустрічають їх на перехрестях доріг і гірських уступах, на пляжах і по узбережжю річок, несподівано виявляють їх в тихих дворах звичайних албанських
міст. Тим часом, життя в Албанії йде своєю чергою, врівноважено, без метушні, а провінційні вулички притягують своїм магнетизмом.
Ця дивовижна держава з неймовірною природою та глибинною історією,
чий нерозкритий повною мірою туристичний потенціал має значні перспективи. Чисті пляжі межують поряд із вишуканими гірськими ланцюгами та
прозорими озерами. Окремі міста та певні сільські населені пункти наповнені
атмосферою вражаючих старовинних замків, мечетей, римських руїн та будівель епохи Османів. За період трьох тисяч років Албанія входила до складу
Стародавньої Греції, Візантії, Римської та Османської імперій. Це суттєво позначилося на культурі країни та архітектурних особливостях. Досить довго
країна була закритою для відвідувачів та лише на сучасному етапі відкривається туристам.
В античний період територія держави була заселена іллірійськими племенами. Зокрема, у VII столітті до н. е. на південному узбережжі виникли
численні грецькі колонії, а захід був заселений фракійцями. Албанія була частиною Римської імперії до самого її розпаду, потім, ці території входили до
складу Візантії. Перші згадки про албанців датуються ХІ століттям; у ХІІ
столітті їх землі стали підпорядковувати венеціанці та серби. Саме в цей час
було утворено першу албанську державу — Арберія; через століття вона
розпалася. Вже у 1272 році було засновано королівство Албанія, яке в ХІV
столітті було завойоване імперією Османів [2]. Османська імперія правила
Албанією протягом п’яти століть, за цей період албанці піднімали кілька великих повстань. Буремний період позначився не лише на історії, а й на тра98

диціях, ментальності, матеріальній спадщині. Країна стала незалежною лише
в 1912 році, а у 1939 році була окупована Італією. У 1945 році на виборах
перемогли комуністи на чолі з Енвером Ходжі, який згодом залишив по собі
не лише пам’ятки безглуздої військової фортифікації, а й вплинув негативно
шляхом політичної та економічної ізоляції на всі сфери буття албанців. У
1992 році відбулося падіння соціалістичного режиму. На сучасному етапі в
адміністративному поділі Албанії представлено 12 областей: Влера, Берат,
Дуррес, Корча, Дібра, Гірокастра, Кукес, Лежа, Тірана, Шкодер, Фієрі, Ельбасан. Області діляться на 61 муніципалітет [5]. Проте, не всі населені пункти відображають етапність історичного розвитку. Отже, на найбільш самобутніх та цікавих з позиції пізнавального та фортифікаційного туризму зосередимо увагу: Тірана — галаслива і сучасна столиця Албанії, яка поєднує в собі
затишок невеликого містечка з унікальним сполученням сучасності та старовини та незабутніх локацій; Берат — одне з найстаріших міст Албанії з дивовижною османською архітектурою; Фієрі —місто в межах прибережної смуги, біля якого розміщені руїни старовинного Аполлонія; Гірокастра — містомузей, яке входить до списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (батьківщина Енвера Ходжі); Круя — старе місто з замком та історичним базаром, що славиться килимарством. Особливе захоплення викликає Шкодер —
найбільше місто в Північній Албанії, що має репутацію столиці албанської
культури [3]. Заслуговує на увагу поціновувачів архітектурних пам'яток древня фортеця Розефа (або Росефа). Саме ця фортифікаційна споруда вражає
як своїми розмірами, так і дуже поважним віком, знаходиться під охороною
ЮНЕСКО. Вік цієї поважної фортеці встановлено як V-IV сторіччя до нашої
ери, (зберігся фрагмент стіни IV сторіччя до н.е., що відноситься до ілірійського періоду на Балканах). Територія її є значною, поділеною на окремі захищені двори. Побудована фортеця у вигляді багатоярусної нездоланної цитаделі. Подекуди зберіглися у первісному вигляді потужні кам'яні стіни і фортифікаційні споруди. Завдяки тому, що місцем для створення фортеці
ілірійці обрали одну з гір біля річки, захисники Розефи отримали ідеальні
умови для спостережень за потенційними ворогами. Сучасні туристи у захваті від тих краєвидів, що мають змогу побачити. В одному з бастіонів на верхньому ярусі фортеці облаштований музей історії Албанії; адже на цій благодатній території господарювали іллірійці, серби, венеційці, турки. Всі ці
періоди мали вплив на побут і військове мистецтво албанців. Назва фортеці
асоціюється з іменем дівчини Розефа, що була замурована в одну із кам'яних
стін під час зведення фортеці. На кожному ярусі споруди влаштовані об'ємні
подвір'я, цистерни для зберігання питної води, обов'язково лазня, як данина
періоду, коли Албанія була під управлінням Османської імперії. Вражає безліч таємних коридорів і виходів. В самому центрі Шкодера розташовані три
храми різних конфесій. Вони створюють своєрідний екскурсійний трикутник.
Повністю були відновлені після комуністичного занепаду, це велична мечеть
у сквері, православна церква у грецькому стилі і католицький храм. В католицькому соборі створено меморіал, присвячений Матері Терезі, яка є
гордістю Албанії. Ще однією родзинкою Шкодера можна вважати фабрику,
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де виготовляють маски для Венеційського карнавалу, тут виробляють 70%
масок [2]. Будівля фабрики має сірий та непримітний колір, проте, всередині
– казкова краса, яку здатні оцінити туристи.
За всю історію свого існування Албанія неодноразово піддавалася іноземній інтервенції: сусіди і світові держави намагалися перекроїти країну згідно зі своїми інтересам. Ще до війни Албанія була найбільш відсталою країною Європи, що роздиралася зовнішніми і міжусобними конфліктами на національному і релігійному ґрунті. Після закінчення війни країна лежала в
руїнах, в той час як сусідні держави знову почали міркувати про перегляд
кордонів. Прийшовши до влади, Енвер Ходжа зробив все можливе, щоб
відстояти суверенітет і убезпечити свій народ від нових вторгнень у період
війни, що проходила між найбільшими світовими державами. Щоб знову не
стати ареною військових дій, він вважав за краще повністю ізолювати країну,
встановити тоталітарний режим і жорстко придушувати будь-які релігійні
розбіжності. Енвер Ходжа на конституційному рівні ліквідував всі релігії, і
офіційно, проголосив Албанію першою атеїстичною країною в світі. «Релігія
Албанії – албанізм», – любив повторювати комуністичний лідер [3]. Найвідомішою спадщиною режиму Енвера Ходжі стало будівництво фортифікаційної системи, аналогів якої немає в світовій практиці. Близько 700 тисяч
залізобетонних бункерів-дотів були побудовані по дорогах, ярах, в містах і в
полях, на береговій лінії моря, яка на довгі роки стала забороненим для
відвідування стратегічним об’єктом. Країна жила в режимі постійної готовності до війни. Вважається, що на кожну сім’ю в Албанії припадав один бункер, який дозволяв вести оборонні бої проти окупантів. Крім бункерів зводилися захисні споруди проти повітряного десанту.
Проте, на Албанію так ніхто і не напав. У таких спорудах могло одночасно сховатися все населення країни. Будівництво досягло піку в 1977-1981
роках, коли воно становило 2% валового внутрішнього продукту країни.
Найпоширеніший тип бункера називався Qender Zjarri ( «вогнева точка»). Залізобетонний гриб діаметром три метри в районі капелюшки вкопувався у
землю і мав укрити одного-двох героїчних албанців. За розрахунками проектанта, інженера Йозіфа Зага, снаряди мали відскакувати від купола. Незабаром Йозіф став міністром оборони країни і поставив виробництво на потік.
Середній будівельний завод випускав трохи більше одного гриба в день.
Другий найбільш поширений тип називався Pike Zjarri ( «вогнева позиція»).
Ці бункери площею близько 30 м² були розраховані на 10 осіб. Природно, існували моделі притулків побільше - секретні підземні об'єкти призначалися
для партійної верхівки. Вважається, що зведення мережі дотів обійшлося кожному албанцю в 760 євро за курсом 2006 року. Слід нагадати, що при Енвері Ходжі середній житель країни заробляв 19 євро в місяць [2].
Після розриву з СРСР, з 1978 року Албанія перестала підтримувати дипломатичні відносини з іншими країнами, і перейшла на повну міжнародну
ізоляцію, що негативно відбилося на економіці країни і прискорило технологічне відставання. Коли в 1985 році Енвер Ходжа помер, його наступник –
Раміз Алія, намагався зберегти в країні тоталітарний режим. Наступне деся100

тиліття Албанія мала відновлювати політичні та економічні структури в
країні, зміцнювати міжнаціональні зв’язки. На сучасному етапі Албанія є
парламентською республікою, аграрно-індустріальною країною, що не вирізняється особливим достатком, проте, вона всебічно і стрімко розвивається,
особливо в галузі туризму. Проте і зараз, в Албанії існують спеціальні компанії, що спеціалізуються на демонтажу бункерів. Багато з бункерів знайшли
своє застосування в туризмі як пристосовані приміщення для кафе, магазинів,
складів. «Викорчувати» один маленький бункер коштує близько 1000 євро.
Тому зникають вони тільки там, де заважають найбільше, в туристичних областях уздовж берегової лінії; більшість тоталітарних фортифікацій залишаються на колишньому місці.
Отже, складна та неоднозначна історія держави, що розпочинається з
давніх-давен, залишила по собі потужну фортифікаційну спадщину. В ній
перемежовуються окремі яскраві сторінки історії становлення державності
Албанії та ганебні часи «комуністичного режиму», які вплинули на гальмування поступального розвитку цієї унікальної та самобутньої культури. Етап
туристичної активізації, що спостерігається зараз, сприятиме систематизації
особливо цінних об’єктів фортифікаційного надбання, що є частиною історії
та культури Албанії і потребують більш детального вивчення та популяризації у туризмі.
1. Любіцeва О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). – 2-е вид., перероб.
та доп. – К.:Альтерпрес,2003. – 436 с.
2. Албанія. URL: https://mandry.club/krainy/albaniya/
3. Албанія. URL: https://castles.today/ru/zamki/albaniya/
4. Албанія. Офіційний сайт президента. URL: http://president.al/
5. Міністерство закордонних справ України. URL: https://mfa.gov.ua/embassies/albania
6. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019/Travel and Tourism at a Tipping Point.
– World Economic Forum, 2019. Geneva. Pd 129.
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Промоція фортифікацій:
вітчизняний та зарубіжний досвід
Цуй Джибо

ВЕЛИКИЙ КИТАЙСЬКИЙ МУР ТА ЙОГО ТУРИСТИЧНЕ
ВИКОРИСТАННЯ: ДОСЯГНЕННЯ І ПРОБЛЕМИ
Великий Китайський Мур був побудований під час правління династії
Цінь і нині розміщується в таких територіальних одиницях як Пекін, Тяньцзінь, Хебей, Шансі, Внутрішня Монголія, Ляонін, Цзілінь, Хейлунцзян, Шаньдун, Хенан, Ганьсу, Цинхай, та інших 15-ти провінціях та регіонах. Включаючи сам Великий Мур та супутні споруди, його історична спадщина налічує 43721 одиницю. Пекінська секція, яка є основною частиною Великого
Муру, простягається на територіях Пінггу, Міюнь, Хуайру, Чанпін, Яньцин,
Ментугу. В цих районах і округах Великий Мур простягається на 629 км, 67
км з яких ідеально захищені, 56 км – майже ідеально, 116 км – середнього
ступеню захисту, 95 км – погано захищені та 295 км не мають захисту взагалі. Великий Мур в районах Яньцин, Чанпін, Міюнь, Хуайру та Бадалінг відкритий для відвідування, а решта – залишена у своєму нереставрованому, первісному стані і тому для туристів не доступний [1].
Культурні ресурси Великого Муру в Пекіні дуже різноманітні, однак потенціал столичної частини ще не повністю розкритий та використаний. Наразі сходження на Великий Мур стало майже єдиним заходом для відвідувачів.
Однак великий пласт багатого культурного спадку, разом з науковими знаннями й військовим потенціалом ще досі в процесі дослідження і не розкритий.
Наразі більшість частин Великого Муру перетворено на визначні туристичні місця, завдяки популяризації китайської культури та привернення уваги до її історичного спадку. З метою отримання прибутку приватні підприємці будують готелі та курорти побіч Великого Муру. Ці сучасні будівлі серйозно пошкодили зовнійшній вигляд історичного об`єкту. Також туристи залишають багато сміття, що завдає чималої шкоди [2].
Для реалізації диверсифікації туристичної моделі Великого Муру необхідно глибоко та всебічно розкрити його туристичний зміст. Перш за все,
слід пояснити, що Великий Мур є унікальним військово-історичним
об’єктом світового рівня. Його композиційна структура мала важливе військове значення у минулому, тому необхідно виокремити відомі війни,
що відбулися за його «безпосередньої участі», і застосовуючи аналіз історичних
подій,
визначити
характерні
будівлі
та
компоненти,
які мають найбільше значення і цінність. Це допоможе провести детальний
огляд всіх частин історичного об’єкта для подальших реконструкцій, а також
в подальшому реалізувати ідею «електронного екскурсовода». Коли турис102

ти в’їжджатимуть на Великий Мур для екскурсії, їм буде запропоновано скористатися кіосками самообслуговування з електронними екскурсоводами, які нададуть туристам відповідні знання та інформацію про Великий
Мур. По-друге, необхідно уточнити, що Великий Мур мав протистояти атакам кочівників у повному сенсі цього концепту. Тобто, Великий Мур є розділовою лінією між кочівниками та землеробськими народами. Обидві сторони Великого Муру включають будівлі різних етнічних стилів та історичних епох. Організовуючи візити відвідувачів до Великого Муру, туристичний департамент має також розробити відповідні туристичні маршрути та
забезпечити сувенірну продукцію для збагачення змісту екскурсій та збільшенню дохідності [3].
Щодо подальшого туристичного розвитку цього унікального туристичного об`єкту [4], то, перш за все, оновлення історичних об`єктів Великого
Муру в Пекіні повинно увібрати репрезентативні ознаки самої стіни та відповідати умовам її подальшого функціонування як туристичного маршруту,
об’єднуючи історичні об’єкти у цілісний шлях, як комплексний туристичний
продукт. По-друге, слід сформулювати наукові стандарти прийому відвідувачів. Під час свят Великий Мур, зазвичай, переповнений туристами,
що серйозно перевищує його можливості прийому туристів, а це не сприяє
захисту Великого Муру від пошкоджень та забруднення. Відповідні департаменти повинні узгоджувати приймальні можливості Великого Муру та розміри потоків туристів.
Поза те, необхідно сформулювати єдині стандарти галузевого обслуговування різних мальовничих місць на Великому Мурі, надавати стандартизовані та гуманізовані послуги, не лише продавати квитки, а й
забезпечити необхідні пояснення для туристів, надавати їм медичні та інші послуги. По-третє, необхідно ремонтувати пошкоджені частини Великого
Муру за високими стандартами. У процесі ремонту слід звертати увагу на підтримку єдності з базисом, відповідність історичній специфікації минулих
часів і на виконання ремонтних робот за сучасними концепціями та технологіями.
Якщо ігнорувати цей аспект під час реставрації, то історичне тло тих часів буде проігноровано, втративши тим самим первісні риси стародавнього Великого Муру.
Необхідно також раціонально керувати туристами та посилити інспекції
Великого Муру. Щойно будуть виявлені туристи з неприйнятною поведінкою, вони повинні бути покарані матеріально. Щодо бізнесу в мальовничих місцях – особи та заклади, які беруть участь у діяльності, підлягають матеріальному покаранню або позбавленню прав на бізнес, якщо виявиться, що вони вчинили дії, які мали негативні наслідки для Великого Муру [5].
Також є пропозиція створити єдиний орган управління туризмом Великого Муру [6].
Попри те, що пекінська секція Великого Муру охоплює різні адміністративні райони та округи, комітет управління Великим Муром може бути
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створений для єдиного управління ним: він також може складатися з представників урядів регіонів та громад, жителів та підприємств,
щоб створити асоціацію, яка стала би єдиною організацією з управління Пекінською секцією Великого Муру. Вона відповідатиме за туристичне планування, розробку та захист пекінської частини Великого Муру, розробку туристичних маршрутів, збільшення зайнятості в туризмі та сприяння розвитку
туризму загалом.
В заключення, аналізуючи та досліджуючи проблеми розвитку туризму
Великого Китайського Муру, у майбутньому ми повинні приділяти всю увагу туристичним ресурсам та історичному впливу Великого Муру, розвивати культурну, військову і, навіть, географічну цінність Великого Муру в Пекіні та посилювати його вплив на туризм у столиці.
Розробляючи нові туристичні продукти та проєкти Великого Муру,
можна пришвидшити розвиток туристичної індустрії Великого Муру та соціальної економіки в Пекіні.
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Чернега Олена

ФОРМУВАННЯ РЕПУТАЦІЇ ДЕСТИНАЦІЙ З
ВИКОРИСТАННЯМ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ФОРТИФІКАЦІЙНИХ СПОРУД
Визначальною складовою конкурентоспроможності туристичної дестинації є її репутація та ефективність удосконалення інструментів для покращення репутації туристичної дестинації. Репутаційний менеджмент туристи104

чної дестинації – це сукупність соціально-економічних процесів цілеспрямованого впливу на стейкголдерів туристичної дестинації з метою удосконалення сприйняття ними її репутаційних характеристик, метою якого є зростання рівня значущості репутації та формування стійких довгострокових
зв’язків із стейкголдерами. Для її ефективного функціонування одним з необхідних інструментів є аналіз та використання ресурсного потенціалу: наявність туристичних об’єктів та їх логістичне інтегрування в туристичні маршрути, що формують унікальний туристичний продукт, тим самих покращуючи репутацію певної туристичної дестинації.
Актуальність питання розвитку туризму та формування репутації туристичних дестинацій підтверджується зростанням кількості наукових праць та
публікацій. Проблематиці розвитку туристичних дестинацій присвячені праці
таких вітчизняних вчених, як: Ткаченко Т.І. [12], Мазаракі А.А. [4]; Головчан А.І. [2]; Корж Н.В., Басюк Д.І. [3] та ін.
Вивчаючи туристичну дестинацію як об’єкт управління, куди турист дістається з певною метою для задоволення певних потреб, а саме відвідування
інфраструктури, природних ресурсів, отримання емоцій, унікальності. Розглянемо в цьому контексті два підходи до використання ресурсного потенціалу, такого як, фортифікаційні об’єкти Україною та досвід сусідньої країни –
Республіки Польщі.
Визначне місце у багатій історико-архітектурній спадщині України та
Республіки Польщі належить пам’яткам оборонної архітектури – фортецям,
замкам, оборонним храмам. Упродовж багатьох століть роль оборонних споруд була провідною в системі розбудови міст і містечок [10].
Фортифікаційні об’єкти, як ресурс відносять до культурно-історичного
туризму, військового та замкового туризму [11]. За даними Всесвітньої туристичної організації, понад 2/3 оборонних споруд, а це – понад 1500 фортифікаційних споруд Європи сьогодні успішно використовуються у туристичній сфері [9].
Спільним туристичним ресурсом для двох дестинацій вважається фортеця Перемишль. Це потужний комплекс оборонних споруд довкола міста
Перемишля, одна з 200 великих фортифікаційних споруд в Європі часів
Першої світової війни. За даними істориків, вона була третьою за величиною
фортецею (після Антверпена і Вердена). Але на відміну від них зазнала аж
три облоги, а також найдовшого періоду блокади у відриві від свого фронту
(173 дні) [14]. Довше протримались лише французька фортеця Верден та царська фортеця Осовець (203 дні) [13], які однак, ніколи не оборонялись у цілковитому оточенні. Комплекс оборонних споруд кільцем огортав місто та
складався з 15 головних і 42 допоміжних фортів, шість з яких знаходяться на
території України: форт «Лисічка» (1897–1903 рр.), форти «Плешевичі» і
«Марушка Ліс» (1882–1886 рр.), форт «Биків» (1895–1900 рр.), форт «Поповичі» (1900 р.) та форт «Дзєвєнчиці», перебудований в 1897–1900 рр. на основі більш ранньої оборонної споруди (1882–1886 рр). [8]. Одні з популярніших фортів на польській території: «Борек» (1897-1900 рр.), «Саліс Согліо»
(1882-1886 рр.), «Ожеховце» (1915 р.) та ін. [6]
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Рис. 1. Лінія оборони на території двох держав [5]

Крім того, слід зауважити за практичними дослідженнями авторки даної
тематики та відвідування цих об’єктів на території сусідньої держави, кожен
форт є окремим туристичним об’єктом, про що свідчить інформаційні таблички з історичною довідкою, на щонайменше трьох мовах, загалом доглянутий стан (попри те, що всі об’єкти знаходяться в лісі), зручні під’їзди до
об’єктів. На відміну від стану тих самих фортифікацій на території України,
що потребують повного переосмислення та догляду як на місцеву рівні, так і
на національному. Першочергово, на думку авторки, мова йде про саме
сприйняття своєї історії та її збереження.
Досліджуючи питання промоції та формування репутації дестинації, завважимо, що модель активного використання ресурсів та позиціонування цих
ресурсів, на прикладі сусідньої країни, позитивно впливає на туристичну галузь країни в цілому.
За офіційними даним Польської туристичної організації, зруйновані форти Перемишля ще у 1968 р. були оголошені пам’яткою оборонної архітектури, і були включені в Національну програму захисту. Через форти пролягає
туристичний маршрут (пішохідний і велосипедний) «Forteczna Trasa
Rowerowa», довжиною 82 кілометри.[7]. Він користуються популярністю у
відвідувачів, істориків та реконструкторів. Тож потік туристів активно збільшувався – до пандемії – й в самому Перемишлі. У 2018 р. турпотік збільшився на 20% відносно попереднього року. Туристично-інформаційні центри
на Ринковій площі та на вокзалі відвідали (у 2018 р). майже 34 тис. туристів.
У цих ТІЦах активно рекламується саме маршрут по фортифікаціях, про що
свідчить наявність мап, схем з маршрутами, фото-матеріалів, сувенірної про106

дукції, послуг з оренди велосипедів та гідів та відео-матеріали про відтворення реконструкції, що був створений в рамках проекту «Фортеця Перемишль» за фінансування Європейського Союзу (у рамках Програми транскордонної співпраці Україна-Білорусь-Польща 2007-2013 рр.) [8] Серед іноземних туристів найчастіше переважають відвідувачі з Німеччини, за якими
слідують: українці, австрійці, угорці, росіяни, італійці, канадці, британці,
французи, норвежці, США, ізраїльтяни, словаки, чехи та австралійці [1].
Висновки. Стратегічне використання туристичного потенціалу формує
базові основи системного контуру туристичної дестинації її функціонування і
розвитку, а також підвищує додаткові надходження. Отже, для підвищення
впізнаваності та привабливості дестинації потрібно активно систематизовано
аналізувати та використовувати для формування продуту – туристичні ресурси, у тому й історико-культурні, де виокремлюються фортифікаційні об’єкти.
Це позитивно впливає на розвиток національної дестинації, про що свідчить
приклад сусідньої країни.
1. Головний статистичний офіс Польщі. URL: https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/ (дата
звернення 11.04.2021 р.).
2. Головчан А.І. Дослідження ефективності сучасної системи туристичних дестинацій в
Україні // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія:
економічна. - № 911. – 2010. – С. 188-194.
3. Корж Н.В., Басюк Д.І. Управління туристичними дестинаціями. – Вінниця:ПП «ТД
Едельвейс і К»,2017. – 322 c.
4. Мазаракі А. А., Ткаченко Т. І., Мельниченко С.В. та ін. Туристські дестинації (теорія,
управління, брендинг). – К:КНТЕУ,2013. – 388 c.
5.
Офіційна
інтернет-енциклопедія
про
Фортифікації
Перемишля.
URL:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Twierdza_Przemy%C5%9Bl (дата звернення 11.04.2021 р.)
6. Офіційний туристичний портал міста Перемишль. URL: http://visit.przemysl.pl (дата
звернення 10.04.2021 р.)
7. Польська туристична організація. URL: www.polscha.travel (дата звернення 11.04.2021
р.).
8. Сайт проекту «Фортеця Перемишля». URL: https://pogranicze.turystyka.pl/geschichte-derfestung-przemysl,7.html?sLang=ua (дата звернення 11.04.2021 р.)
9. Тенденції світового туризму. URL: www.unwto.org (дата звернення 02.04.2021 р.)
10. Тертична Ю.В. Замковий туризм в Україні // Географія та туризм. – 2010. – Вип. 3. –
С. 91-97.
11. Ткаченко Т.І., Клімова А.М. Туризм в Україні : регіональний аспект. – К.:КНТЕУ,2020.
– 351 с.
12. Ткаченко Т.І., Мельниченко С.В., Бойко М.Г. Стратегічний розвиток туристичного бізнесу. – К.:КНТЕУ,2010. – 596 c.
13 Bogusław Perzyk: Twierdza Osowiec, Warszawa 2004, 338 р.
14. Jan Rożański, Twierdza Przemyśl, Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983, 117 р.
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БЕРЕЖАНСЬКИЙ ЗАМОК У «ПЕРСПЕКТИВНИХ»
ТРАДИЦІЯХ ТУРИСТИЧНО-ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Отримавши значні пошкодження в період Першої світової війни (адже
Бережани постійно знаходилися в зоні бойових дій) Бережанський замок
упродовж 1920-1930-х рр. поступово занепадає як пам’ятка; а раціональні
проекти та пропозиції щодо його відновлення повноцінно не втілювалися.
Але він продовжує залишатися перспективним презентаційним об’єктом
краю, перспективним у збереженні та, відповідно, цілеспрямованому – туристично-екскурсійному – використанні. Пам’ятка визнається як національний
(для польського соціуму) символ, пізнавальний і виховний одночасно. На підтвердження цього – пропонована думка гімназійної молоді, висвітлена у місцевому шкільному виданні 1929 р: «Оте місце духу польського, та скарбниця мистецтва, лежить в руїнах, ніким не підтримувана в своєму занепаді» [8,
s. 14].
А із заснуванням (1925 р.) Подільського туристично-краєзнавчого товариства подібні пам’ятки на території Тернопільського воєводства (як одного
з найбільш «замкових» у «другій Речі Посполитій») подібні пам’ятки отримують новий поштовх – як домінантні об’єкти туристично-екскурсійної діяльності. Адже вивести із забуття минуле краю, «оточити пієтизмом історичні
пам’ятки, особливості і скарби природні, оживити рух туристичний на цих
землях» – ось провідна і наскрізна «нитка Аріадни» методологічних й практико-концептуальних засад новоствореного Товариства [4, с. 172-173].
Потрібно зауважити, що ідея співвідношення туристики на прикордонних землях Речі Посполитої з ідеологічним фактором «пропольськості» (через особистості й пам’ятки) регіону – це було те, що надавало проблемі важливого державного значення, забезпечувало практичну урядову підтримку та,
загалом, відповідало ментальному духу поляка. Розроблена, на концептуальному рівні, подібна пропозиція – трактувати розвиток туристики на етнічно
українських і польських землях як «чинник пропольський» – активно декларувалася; зокрема через один з важливих ідеологічних полоністичних рупорів – різноманітні варіанти часопису «Авангард» (1927-1939 рр.) [6, s. 36].
З виключно полоністичного ідеологічного погляду діяли й представники
Подільського туристично-краєзнавчого товариства. Але, враховуючи практичну значимість та результативність їх роботи, ми цей фактор визнаємо як
другорядний. Адже Товариство сформувало на землях Тернопілля якісну та
раціональну туристичну (екскурсійну, краєзнавчу) інфраструктуру, традиції
якої придатні для ефективного використання й у сьогоденні. Зокрема, через
діяльність ПТКТ здійснювалася широка інформаційна та практична презентація замкових комплексів як визначальних й універсальних за змістом історико-архітектурних пам’яток краю. Свою (правда доволі незначну) частку від
цього інформативного та рекламно-презентаційного пирога отримав і Бережанський замковий комплекс.
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Зробимо акценти лише на фактах. У повідомленні Бережанського повітового староства (за підписом старости) до Тернопільського воєводського
правління від п’ятого березня 1929 р. в «справі руху туристичного» зазначено: у січні-лютому керівництво крайового відділу Воєводського туристичнокраєзнавчого товариства провело два засідання, на яких обговорювалися питання охорони та опіки над усіма пам’ятками місцевої старовини, а, зокрема
(і особливо), проблеми відновлення первісного стану замкового костьолу
(протоколи засідань передані у воєводське товариство 20 лютого 1929 р.) [3,
арк. 2].
У Звіті за десятиліття діяльності Подільського туристично-краєзнавчого
товариства (1925-1935 рр.), підготовленим його головою Т. Кунзеком, зазначено, що за звітний період у Бережанському повіті проведено «консервацію
деяких пам’яток при матеріальній та технічній допомозі Відділу, який опікується цими пам’ятками». Підтекстово тут розуміються і роботи по консервації стін Бережанського замку [11, s. 42].
Пам’ятка була об’єктом постійних екскурсійних пропозицій, які пропонувалися співробітниками ПТКТ через відповідні методичні розробки та підготовлені місцеві чи тематичні путівники. А в Бережанському повіті чи не
єдиним якісним туристично-інформаційним центром вважалася місцева філія
Подільського туристично-краєзнавчого товариства.
Зокрема, у путівниках по Тернопільщині середини 1930-х рр., автором
яких був воєводський голова вищеозначеного громадського об’єднання (та,
одночасно, референт воєводи Тернопільського з туристики) Томаш Кунзек,
Бережанам, як населеному пункту із комплексно й компактно збереженою
історико-архітектурною спадщиною, приділялося досить багато місця. І серед численних пам’яток міста доброякісно та досконало розкривалася естетична та історична цінність замкового комплексу (виділяючи окремо, як знакову пам’ятку, замковий костьол) [10, s. 20-21; 12, s. 177-181]
Як зазначено у звіті з діяльності референта з туристики Тернопільського
воєводського правління за 1928-1929 рр. (складеного 9 квітня 1929 р.), у цей
час було розроблено загальний туристичний маршрут по лінії розташування
найцікавіших в історико-культурному відношенні населених пунктів краю: з
Львова через Бережани – на Підгайці – Монастириськ і далі вздовж басейну
лівого берега Дністра на р. Збруч; потім – Збараж, Тернопіль, Золочів. Тривалість маршруту – від трьох днів до тижня в залежності від форм комунікацій
та побутових умов (переміщення по території пропоновано автобусами, залізничним транспортом, сплав по воді). У Бережанах, серед пропонованих історико-архітектурних об’єктів огляду, домінантний – місцевий замок [2, арк.
1зв.].
А станом на 1930 р. розроблювані проекти туристичних маршрутів по
Поділлю також передбачали, серед перспективних об’єктів, й екскурсійне відвідування Бережанського замку [16, s. 231].
Серед найважливіших туристичних місцевостей Тернопільського воєводства, пропонованих на 1934 р. для молодіжних (зокрема шкільних) відвідувань, окремо виділено історико-архітектурні та природні об’єкти Бережан
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(і знову з домінуванням замкового комплексу) [14, s. 227]. А з переліку дводенних краєзнавчих мандрівок, які пропонувалися представниками Львівського краєзнавчого товариства у 1937 р., одна проектувалася по маршруту
Львів – Бережани – Тернопіль (приїзд поїздом до Бережан, огляд пам’яток
міста, ночівля в шкільному туристичному закладі, на наступний день – поїздка до Тернополя, звідти до Гримайлова на Медобори). Огляд місцевого замку
тут передбачався як окремий пішохідний маршрут [13, s. 46].
Бережанам і Бережанщині, як туристично-перспективному (з погляду
мистецької, ландшафтної та етнокультурної спадщини) просторовому
об’єкту, було присвячено окремий випуск часопису Польського краєзнавчого
товариства «Ziemia» [17, s. 290-316]. І знову невеликі, але помітні акценти
спрямовувалися на аналіз цінності (як туристичного об’єкту, а, через це – як
об’єкту збереження й культурницького пропагування) Бережанського замку.
У путівнику по Бережанах й околицях, місцевого краєзнавця (й члена
ПТКТ) Станіслава Вішнєвського, замок і каплиця Сенявських визнавалися як
найстарші та найцінніші архітекторі пам’ятки краю [15, s. 29]. Згаданий вище
бережанський краєзнавець готував, як представник Товариства, й інші публікації науково-пізнавального рівня, об’єктом яких були пам’ятки Бережанського замку. Так, в одному з випусків газети «Glos Brzeżanski» за 1934 р., під
рубрикою «З Подільського туристично-краєзнавчого товариства – Відділ у
Бережанах», опублікована стаття Ст. Вішнєвського «Про стилі пам’ятників у
каплиці Сенявських в Бережанах» [7, s. 3-4].
Надалі були й ще спроби позитивного впливу на стан зруйнованого Бережанського замку. Але на практиці (пам’яткоохоронній та реставраційній)
до 1939 р. проводилися лише консерваційні, «косметичні» роботи [5, s. 282].
А з приходом радянських військ, почали здійснювалися й нові, уже свідомі,
руйнації. Зокрема, мури костьолу були пошкоджені після вибуху замкової
порохівні, здійсненої відступаючими частинами червоної армії першого липня 1941 року [9, s. 94].
На жаль, після другої світової війни, позитивна традиція місцевої туристики, зокрема – через повноцінне використання (пізнавальне та інфраструктурне) замкових комплексів регіону, була втрачена. Пам’ятки оборонного
зодчества майже не використовуються, або використовуються невідповідним
чином, хоч проекти реставрації та раціонального пристосування були (Є.
Горбенко, М. Брайчевський, О. Заварова, В. Заболотний, В. Лесик). Але
практичне втілення пропозицій було (у відсотковому відношенні до збережених пам’яток) мінімальне.
А туристично-екскурсійне пристосування замків історичного Тернопілля, їх цілісної музеєфікації, не є істиною, що лише розкривається перед нами.
Досвід регіональної пам’яткоохоронної діяльності 1920-1930-х рр. показав
свою практичну та раціональну ефективність. Залишається лише вдало скористуватися з набутків минулого, наситивши їх новими ідеями.
1. Державний архів Тернопільської області (далі – ДАТО). – Ф. 7. – Оп. 1. – Спр. 36.
2. ДАТО. – Ф. 231. – Оп. 4. – Спр. 679.
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3. ДАТО. – Ф. 231. – Оп. 4. – Спр. 693.
4. Парацій В. Подільське туристично-краєзнавче товариство (1925-1939 рр.): аспекти
краєзнавчої та пам’яткоохоронної діяльності // Історичні пам’ятки Галичини. Матеріали третьої наукової краєзнавчої конференції. – Львів,2005.
5. Aftanazi R. Dzieje rezydencji na dawnich kresach Rzeczypospolitej. – Wroclaw
– Warszawa – Krakow, 1996. – T. 7.
6. Brunne M. «Awangarda Panstwa Narodowego» wobec problemow mnbiejszosci ukrainskiej
w latach 1927-1939//Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze. Краківські українознавчі зошити. – Krakow, 1992-1993. – T. 1-2.
7. Glos brzeżanski. – Brzeżany, 1934. – Nr. 7.
8. Jednodniowka mlodziezy gimnazjum panstwowego w Brzeżanach. – Brzeżany, 1929.
9. Koscioly i klasztory rzymskokatolickie dawnego wojewodstwa ruskiego/Materialy
do dziejow sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.
– Krakow, 2007. – T. 15.
10.
Kunzek T. Ziemia podolska. Opis krajoznawczno-turystyczny wojewodstwa
Tarnopolskiego. – Tarnopol, 1935.
11.
Kunzek T. Dziesieciolecie istnienia i dzialalnosci Podolskiego towarzystwa turystycznokrajoznawczego. – Tarnopol, 1935.
12.
Kunzek T. Przewodnik po wojewodztwie Tarnopolskiem. – Tarnopol, 1936.
13.
Przegląd krajoznawcy. – Lwow, 1938. – Nr. 1-3.
14.
Szkolne schroniska wycieczkowe. Informator VIII. Rok 1934. – Warszawa, 1934.
15.
Wiszniewski St. Przewodnik po Brzeżanach i okolicy. – Brzeżany, 1937.
16.
Ziemia. Organ Polskiego towarzystwa krajoznawczego. – Warszawa, 1930.
– Nr. 11-12.
17.
Ziemia. Organ Polskiego towarzystwa krajoznawczego. – Warszawa, 1936. – Nr. 12.

Чорна Марина, Винниченко Ігор

ЗАМОК ПАЛАНОК – СТАН ПРОМОЦІЇ ТА
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ
Замок Паланок (Мукачівський замок) – унікальний зразок середньовічної фортифікаційної архітектури з поєднанням різних стилів, пам`ятка архітектури національного значення, що знаходиться в м.Мукачево (Закарпатська область).
Для порівняння стану промоції обрано Польщу та Чехію – країни, що
мають подібні туристські атракції. Інформація щодо застосування інноваційних заходів промоції відповідних атракцій представлена графічно:
Польські замки та засоби їхньої промоції
Назва замку

Веб-сайт
(посилання)

Сторінки у Розміщення на
соцмережах
тематичних
(посилання)
сайтах

Таблиця 1

Вавельський замок

+ [1]

+ [2]

+

Присутність
у
туристських
підбірках
+

Замок Лідзбарк

+ [3]

+ [4]

+

+
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Варміньскі
Королівський замок у
Познані
Мошенський замок
Замок Піскова скала

-

-

+

+

+ [5]
+ [7]

+ [6]
-

+
+

+
+

Таблиця 2

Засоби промоції замків Чехії
Назва замку

Замок Глубока над
Влатвою
Замок Карлштейн
Замок Конопшите
Сіхров замок
Замок Ледніце

Веб-сайт
(посилання)

Сторінки у
соцмережах
(посилання)

Присутність
у туристських
підбірках

+ [9]

Розміщення
на
тематичних
сайтах
+

+ [8]
+ [10]
+ [12]
+ [13]
+ [15]

+ [11]
+ [14]
+ [16]

+
+
+
+

+
+
+
+

+

Зважаючи на зазначене, можна зробити висновки щодо організації застосування інноваційних технологій промоції визначених туристських
об’єктів у Польщі та Чехії:
1. У Чехії система веб-сторінок пам’яток культури, зокрема й замків, є
централізованою – вони існують для кожного об’єкту, проте розміщені на
одному родовому домені; у Польщі веб-сайти створюються, очевидно,
адміністрацією об’єктів;
2. Акаунти в соціальних мережах створюються адміністрацією об’єктів –
як в Польщі, так і в Чехії;
3. Відсутня системна робота щодо розміщення релевантної інформації
про об’єкти на сторонніх ресурсах як в польських, так і в чеських прикладах.
Щодо аналізу контенту інноваційних ресурсів промоції замків як туристських об’єктів у Польщі та Чехії, можна зробити такий висновок:
1. Як в чеських, так і в польських прикладах основний контент направлений на репрезентацію історичного бекграунду об’єктів.
2. Чеський приклад організації системи веб-сайтів є більш доцільним й
щодо промоції об’єктів, оскільки є більш принагідним для пошукової оптимізації і дозволяє відвідувачам в рамках одного ресурсу ознайомлюватись з
іншими об’єктами культурної спадщини.
3. Розміщення інформації про об’єкти на сторонніх ресурсах (тематичні
добірки, форуми, блоги) здійснюється переважно стихійно, як у польських,
так і в чеських прикладах: інформація може значно різнитись від ресурсу до
ресурсу, рідко вказуються посилання на власний веб-сайт об’єкту, на сторонніх ресурсах недоступні автентичні способи користування туристичними
продуктами об’єктів.
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4. Значна роль в усіх без винятку прикладах належить графічному контенту: фото, відео, онлайн екскурсії (на базі Google StreetView або розроблені
самостійно).
Для аналізу засобів інноваційної промоції Замку Паланок використано
схему, подібну до аналізу польських та чеських аналогів:
- веб-сайт – фактично відсутній; очевидно, що раніше знаходився за адресою http://palanok.org.ua, але наразі не функціонує;
- присутність у соціальних мережах – представлений тематичною
сторінкою Мукачівського історичного музею на платформі Facebook [17]
- присутність на тематичних інтернет майданчиках, довідниках – присутній на багатьох [18-24]
Зазначене свідчить, що основною проблемою застосування інноваційних
технологій для промоції Замку Паланок є відсутність веб-сайту. Веб-сайт для
подібного роду об’єкту – основний засіб присутності в мережі Internet, його
відсутність – свідчення недбайливого ставлення адміністрації об’єкту до його
долі. Таку байдужість важко пояснити недостатністю ресурсів – причиною,
на яку часто нарікають комунальні та державні установи в царині туризму,
оскільки веб-сайт – засіб відносно дешевий як у створенні, так і в обслуговувані.
Щодо присутности у соціальних мережах, то нарікання викликає її широта – об`єкт представлений лише у Facebook, у той час, коли, як ми завважили, релевантним контентом для таких об’єктів є графічний, а, отже, і
більш відповідними соціальними мережами були б Instagram та Printerest.
Щодо інформації, яка міститься на сторонніх ресурсах, то її зміст часто є
описовим, і, попри те, що висвітлює історію локації, проте не несе ніякої інформації, яка б продавала чи, принаймні, допомагала продавати туристські
продукти, які вона пропонує.
Зважаючи на зазначене, доцільними вважаємо такі рекомендації для
адміністрації Замку Паланок – історичного музею Мукачева:
 Створити веб-сайт:
• самостійно;
• лобіювати створення мережі веб-сайтів об’єктів культурної спадщини
відповідної тематики (за аналогією з чеським досвідом), що було б особливо актуально в рамках кампанії з брендингу України як туристської держави «UkraineNOW»
 Розширити присутність у соціальних мережах шляхом створення
«сторінок замку» у Instagram та Pinterest. Зробити це можливо такими засобами:
• аутсорс із залученням спеціалістів зі сфери SMM;
• покладання відповідних обов’язків на прес-центр/співробітників,
відповідальних за адміністрування сторінки у Facebook.
 Проводити системну роботу з розміщення релевантної інформації про
об’єкт на тематичних веб-сайтах. Задля цього налагодити комунікацію з
їхньою адміністрацією.
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Туристський потенціал фортифікаційної
спадщини світових війн
Дацюк Олена

ДОТИ КИЇВСЬКОГО УКРІПЛЕННОГО РАЙОНУ
ТИПУ «МІНА» В ТУРИЗМІ
Військова історія є в кожній країні світу, оскільки військові конфлікти
відбувались і будуть відбуватися стільки, скільки існує людство. Похідною
від науки військової історії та нерозривно з нею пов’язаний – військовий туризм. Це зумовлено тим, що зрозуміти та запам’ятати історію набагато простіше побувавши на місцях де відбувались історичні події, відвідавши військові об’єкти, пам’ятні меморіали та навіть взявши участь у військових реконструкціях.
У цій статті будуть розглянуті як об’єкти військового туризму довгочасні вогневі споруди типу «Міна» Київського укріпленого району.
Після Першої світової війни почався новий етап в історії фортифікації,
держави перейшли до зведення оборонних кордонів. Такі кордони складалися з декількох ліній укріплень (укріплених районів), ешелонованих в глибину
які являли собою систему польових укріплень та укріплень із залізобетону і
броньованої сталі. Такі споруди були стійкими до ворожого обстрілу і забезпечували можливість ведення з них ефективного вогню в разі ворожої атаки.
Першим за новими принципами фортифікації почав захищати свої кордони Радянський Союз. В період 1928-1932 був побудований Київський
укріплений район (КиУР). Він складався з батальйонних районів оборони які
формувались з невеликих залізобетонних споруд ДОТів, доповнених укриттями різних типів. Згідно з актами обстеження УРу № 1 було побудовано 246
оборонних споруд [1, c. 39].
Смуга довгочасних споруд укріпленого району стала основною лінією
оборони Києва в 1941. У серпневих і вересневих боях більшість гарнізонів
укріплень чинили сильний опір німецькій армії. В ході бою, та при залишенні
КиУР радянськими військами, а також німцями в ході планомірної акції зі
знищення укріплень, більшість бойових споруд було зруйновано. Ті, які вціліли були законсервовані радянською владою та охоронялись. Після здобуття
Україною незалежності, режим секретності з КиУР було знято. З того часу
почали з’являтись зацікавлені туристи радянською фортифікацією. Зусиллями груп ентузіастів проводяться обстеження та обміри укріплень, за результатами яких складаються схеми та креслення, публікуються статті в журналах присвячених історії фортифікації, друкуються книги. Також неодноразово зусиллями ентузіастів приводились до ладу споруди КиУР, але через відсутність штатних співробітників та охорони, їх постійно грабують та засмічують. Хоча ці укріплення могли бути першими в списку туристичних
об’єктів Києва.
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Найцікавішими та найбільшими за розмірами з усіх оборонних споруд
Київського укріпленого району є ДОТи типу «Міна», тому саме про них і піде мова далі. Всього ДОТів цього типу було побудовано чотири:
ДОТ № 179 біля шосе Київ-Васильків;
ДОТ № 205 на околиці с. Юрівка,
ДОТ № 401 с. Білогородка;
ДОТ № 552/553 неподалік села Гута-Межигірська.
Власне «Міна» – це споруда, в якої вогнева точка (або кілька вогневих
точок) має систему підземних комунікацій (потерн), що отримала назву у
зв’язку з підземним способом прокладки потерн, традиційно названих «мінними».
Використання підземних потерн дозволяло максимально зменшити розміри бойових споруд. Водночас підземні комунікації дозволяли значно збільшити боєкомплект та запаси продовольства [1, с. 74]. Також їх розміщення
глибоко під землею надавало додатковий захист.
ДОТ № 179 своїм вогнем прикривав шосе на Васильків, складається з
одного трьох амбразурного каземату та спостережного пункту (СП). Каземат
та СП сполучені між собою підземними галереями-потернами (230 м). Ці потерни утворюють розвинену систему підземних комунікацій у вигляді потерн
які ділянками перетинаються. У підземних ходах обладнано приміщення для
відпочинку особового складу (35 особи), склади для продовольства та боєприпасів. ДОТ не мав укриття для так званого змінного особового складу,
тобто піхотного підрозділу для проведення контратак на поверхні біля самої
оборонної споруди. ДОТ № 179 мав спеціальне протихімічне приміщення.
Споруда могла витримати одне влучання снаряду 203 мм гаубиці в каземат
[1, c. 75].
Під час першого генерального штурму КиУР, що розпочав 29-й армійський корпус німців 4 серпня 1941, ДОТ знищили німці [2, c. 371], підземні галереї вціліли.
ДОТ № 205 вважається найбільшою фортифікаційною спорудою всього
КиУРу. ДОТ вбудовано в пагорб, він складається з чотирьох одно амбразурних і одного двох амбразурного каземату. Каземати сполучені між собою підземними галереями-потернами (358 м). У підземних ходах обладнано приміщення для відпочинку особового складу (63 особи), склади для продовольства та боєприпасів, а також укриття для так званого змінного складу (50
осіб), тобто піхотного підрозділу для проведення контратак на поверхні біля
самої оборонної споруди. ДОТ № 205 мав спеціальне протихімічне приміщення. Система підземних комунікацій має кільцеву структуру. Споруда могла витримати одне влучання снарядів 152 мм гаубиці у кожну зі своїх відкритих частин-казематів [1, c. 77].
ДОТи № 179 та № 205 організаційно входили до складу 6-го батальйонного району оборони (БРО) КиУРу, що прикривав ділянку Віта-Поштова –
Юрівка. Під час першого генерального штурму КиУРу, який розпочав 29-й
армійський корпус німців 4 серпня 1941, ДОТ № 205 лейтенанта Вєтрова
проводив бойові дії починаючи з 5 серпня. Але в надалі ворог не обстрілював
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цю «мінну групу» важкою артилерією, як це було на напрямку головного
удару біля села Віта-Поштова, та не застосував проти неї штурмові групи саперів з вибухівкою. ДОТ № 205 опинився на нейтральній смузі. Завдяки цьому 12 серпня підрозділи 175-ї стрілецької дивізії відносно легко змогли вийти
до «міни» та передати її гарнізону патрони та провіант. Таким чином підлеглі
лейтенанта Вєтрова дисципліновано тримали свої позиції та не залишали
свого ДОТа близько 7-8 діб, не маючи ніякого контролю та координації з боку свого командування [2, с. 372-373].
ДОТ № 401 з розвиненою системою підземних галерей, має бойові каземати на двох рівнях. З верхнього прострілюється берег річки Ірпінь в напрямку на Білогородку і підступи до ДОТу. На нижньому – два однакових каземати, з яких прострілюється р. Ірпінь і протилежний берег. Верхня частина
споруди з’єднувалась з підземною галереєю за допомогою вертикальної шахти, обладнаної скоб-трапом. Цікавою особливістю є те, що під цією шахтою
розташований водозабірний колодязь, при цьому в одному з відгалужень потерн є і стандартний колодязь Нортона. З галереї йде два виходи (основний і
запасний) для спостереження за заплавою р. Ірпінь [1, c. 78].
ДОТ № 552/553 складався з одного ДОТ № 552 з трьома кулеметними
амбразурами та артилерійсько-спостережного пункту № 553 (АСП), які були
об’єднані між собою підземною потерною (70 м) [1, c.80]. ДОТ організаційно
входив до складу 22-го батальйонного району оборони (БРО) КиУР [2, с.
263]. Та також брав участь у військових діях у вересні 1941.
Як бачимо, укріплення мають цікаві конструктивні особливості у вигляді розвиненої підземної галереї із залізобетону з оборонними казематами та
безумовно героїчну історію, чим і заслуговують бути пам’ятками історії, науки і техніки місцевого значення. З чотирьох описаних вище укріплень цей
статус має лише ДОТ № 401. Потрапити туди можливо тільки з комендантом
ДОТу. Комендант в цьому випадку, це місцевий житель який за домовленістю з місцевим самоврядуванням надає можливість відвідати ДОТ та наглядає
за його порядком. На думку автора статті, цього замало, необхідно зробити
ДОТи відкритими для організованого екскурсійного відвідування. Музеєфікувати їх, встановити штат постійних співробітників. Також необхідно відновити внутрішнє устаткування казематів. Розмістити інформаційні стенди,
розробити маршрутні листи, квести. Створити аудіо гіди для можливості самостійного огляду. Обладнати місця для відпочинку. Організувати транспорт
з найближчих станцій метро та обладнати місця для паркування авто, вело
транспорту.
1. Кайнаран А.В., Крещанов А.Л., Кузяк А.Г., Ющенко М.В. Киевский укрепленный район:
1928-1941. – Житомир:Волинь,2011. – 356 с.
2. Кайнаран А.В., Муравов Д. C., Ющенко М. В. Киевский укрепленный район. 1941 год.
Хроника обороны. – Житомир:Волинь,2017. – 456 с.
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Терлецький Володимир

ФОРТИФІКАЦІЇ ВОЛИНСЬКОЇ СІЧІ У КРАЄЗНАВСТВІ
Фортифікаційні споруди України завдяки своєму специфічному призначенню відігравали особливу роль в історичних подіях. Тому ці споруди важливі не лише для організації пізнавальних туристичних маршрутів, а й для
поглиблення краєзнавчого патріотичного виховання нашої молоді [8].
В останні десятиліття до складу традиційних фортифікаційних споруд
ми відносимо також об’єкти національного відродження, пов’язані із збройним протистоянням повстанських загонів, які діяли в Україні під час Другої
світової війни й після неї [3; 6]. Одним з центральних таких об’єктів є фортифікації повстанських загонів на території Волинської області, які сьогодні
активно використовуються у краєзнавчій патріотичні роботі з молоддю, зокрема відтворена у 2015 р. «Волинська Січ» (ВС).
Її називають центром формування Української повстанської армії, тому
що саме тут гуртувались перші загони повстанців, які збройно виступили
проти німців після панічного відступу радянських військ. ВС знаходиться у
лісових хащах урочища «Вовчак» Турійського району області. Вона була
створена у жовтні 1942 р. як військова база місцевих округів ОУН [1; 4]. Тут
розміщувався Головний штаб УПА «Північ» і штаб округу «Турів». Уже наступного року тут дислокувався загін з 500 вояків УПА [7; 9]. У ВС було
збудовано казарми, пекарні, майстерні, школи, лікарні та інші стратегічні
споруди, більшість з яких являли собою переважно підземні приміщення і
траншеї, обкладені деревиною (фото). У таких умовах повстанці не лише
здійснювали військові акції, а й навчалися, працювали, лікувалися. У місцевій підстаршинській школі, зокрема, проходили військову підготовку близько 200 осіб, а курс навчання тривав до 6 місяців [2; 5]. Однак у 1946 р. ВС
була повністю ліквідована, а всі фортифікаційні споруди на її території були
не лише зруйновані, а й навіть стерті з поверхні тракторами та бульдозерами,
щоб не залишилось навіть сліду від діяльності збройних бандерівських загонів.
У 2015 р. місцеві активісти партії «Свободи» під керівництвом
В.Мазурика розпочали відтворення цього історичного об’єкта з метою його
використання у патріотичному вихованні молоді. Вже наступного року тут
було відкрито основу історичного комплексу «Вовчак. Волинська Січ». Ентузіасти «свободівці» відбудували криївку, бліндажі, церкву, музей бойової
слави та мережу сполучних траншей, які в ті далекі часи поєднували між собою всі споруди та давали можливість повстанцям непомітно пересуватися
по місцевості та вести оборону.
Пізніше активістами ГО «Волинська фундація» та туристичного клубу «Антар» за підтримки Українського інституту національної пам'яті було
випущено буклет з описанням туристичного маршруту довкола ВС [3]. Цей
історико-краєзнавчий маршрут простягнувся на 64 км і охопив 15 історичних
об’єктів, де відбувалась бойова діяльність УПА. Маршрут передбачає не ли118

ше пішохідне, а й велосипедне пересування молодих туристів. Як відзначив
активіст П.Данильчук, історія діяльності ВС насамперед важлива тим, що вона реально формує патріотичні переконання молоді, яка на прикладі діяльності повстанців виховується активною та національно свідомою. «Такі маршрути надзвичайно важливі сьогодні, адже вони про нашу пам'ять, про наших
героїв, про великі дні наших визвольних змагань, а пам'ять і всі ці складові є
потужною зброєю, що об'єднує і дає нам сили протистояти нині. І тому хочеться, щоб в урочище «Вовчак» приїжджало якомога більше людей, а ми,
Український інститут національної пам'яті, підтримували і будемо підтримувати такі ініціативи надалі», – сказала начальниця Управління популяризаційно-просвітницької роботи Українського інституту національної пам'яті З.
Бойченко [2].
Висновки. Фортифікаційні споруди та визначні об’єкти Волинської Січі
в урочищі «Вовчак» є важливим центром організації краєзнавчого туризму.
Його можна успішно використовувати не лише у пізнавальних туристичних
маршрутах, а й для формування спеціальних літніх таборів підготовки молоді.
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Корогода Наталія, Ковтонюк Ольга,
Галаган Олександр, Брайчевський Юліан

РЕШТКИ ВІЙСЬКОВИХ ФОРТИФІКАЦІЙ НА СХИЛАХ
БРАТКІВСЬКОГО ХРЕБТА: ПОТЕНЦІАЛ ВИКОРИСТАННЯ
ДЛЯ РОЗВИТКУ СТАЛИХ ФОРМ ТУРИЗМУ
Регіон Українських Карпат має чи не найбільшу в нашій країні кількість
туристичних атракцій, що робить його, без сумніву, одним з найпопулярніших як серед вітчизняних, так і зарубіжних відвідувачів. Головним чином,
інтерес до даної території визначається мальовничими ландшафтами, наявністю бальнеологічних ресурсів, можливостями гірськолижного відпочинку.
Разом з тим, регіон, завдяки своїй етнографічній, культурній та історичній
спадщині, має значний атрактивний потенціал, що наразі використовується
дуже мало. Особливо, на нашу думку, недооціненими є ресурси, пов’язані із
військовою історією регіону, зокрема у період Першої та Другої світових воєн.
Як приклад, ми пропонуємо розглянути потенціал туристичного використання решток військових фортифікацій двох Світових воєн у околицях с.
Чорна Тиса Рахівського району Закарпатської області, у районі, де автори
даного матеріалу впродовж кількох років здійснювали безпосередні польові
розвідки під час літніх туризмознавчих та професійно-орієнтовних практик зі
студентами географічного факультету.
Означена локація знаходиться на схилах хребта Братківський (Привододільні Ґорґани), уздовж відносно популярного літнього пішохідного маршруту, котрий з’єднує хребти Ґорґан та Свидівця. Він відомий також як маршрут
«старим кордоном», адже саме тут протягом тривалого часу проходило розмежування між різними країнами, у тому числі і між Чехословаччиною та
Польщею у міжвоєнний період. Досі, уздовж стежки, збереглися прикордонні
стовпчики з відповідним маркуванням. Досліджена нами ділянка укріплень
розпочинається із виходу на полонину Погарська і проходить через вершини
Чорна Клива, Руська, Братківська, Гропа, та Дурня. Тут розташовані численні
залишки траншей, бліндажів, під’їзних доріг, обладнаних місць для дислокації особового складу. Епізодично трапляються рештки колючого дроту, набоїв, індивідуальної амуніції солдат.
Аналіз історичної літератури [1, 2] свідчить, що Привододільними Ґорґанами проходив фрагмент лінії оборони часів Першої Світової війни. З грудня 1916 по липень 1917 року, у період позиційної окопної війни, тут трима120

ли оборону австро-угорські військові. Про серйозність їх укріплень свідчать
траншеї та масивні перепони з колючого дроту зображені на поштівках випущених у повоєнний період. У 1939 році залишки укріплень було розчищено та використано як основу для будівництва нової лінії укріплень, що у 1943
році отримала свою назву на честь Святого Ласло (угор. «Szent László-állás»)
– одного з найвідоміших королів Угорщини з династії Арпадів. Ця лінія призначалася для забезпечення відступу з позицій лінії Гуняді (Ґорґани) до позицій лінії Арпада. Лінія не була суцільною, складалася з невеликих опорних
пунктів, вогневих позицій та кулеметних гнізд. Слід зазначити, що на території хребта Братківський укріплення лінії Святого Ласло залишилися поза
активними бойовими діями під час Східно-Карпатської операції (вересень –
жовтень 1944), що і сприяло їх збереженню [3].
Достатньо висока щільність об’єктів фортифікації та частота знахідок
різноманітних військових артефактів, переважно угорського або австрійського походження (не зважаючи на активність шукачів кольорових металів та
«чорних археологів») дозволяють вважати, що даний район може становити
інтерес не лише для звичайних піших маршрутів спортивного і природопізнавального спрямування, але і як арена історичних подій часів Першої та
Другої Світових воєн, за умови правильної стратегії просування даної тематики та певного облаштування пам’яток.
Згадані рештки фортифікацій становлять ширший інтерес ніж просто історичні артефакти. Вони слугують дуже гарною ілюстрацією взаємодії природи та людини. У фаховій літературі такі об’єкти визначені як белігеративні
ландшафти – видозмінені природні комплекси, утворені внаслідок побудови
фортифікаційних споруд з використанням елементів ландшафтного середовища. Облаштування пам’яток відповідною інформацією природознавчого та
військово-інженерного характеру поряд із історичними довідками може слугувати додатковим елементом атрактивності цих об’єктів.
Авторами було проведено попередню розвідку щодо досвіду використання подібних залишків фортифікаційних споруд та белігеративних ландшафтних комплексів як туристичних атракцій. Так, на пострадянських теренах доволі популярними лишаються залишки фортифікацій уздовж оборонних ліній часів ІІ світової війни, зокрема створений на позиціях Мінського
укріпрайону історико-культурний комплекс «Лінія Сталіна» (Республіка Білорусь) або фрагменти фінських укріплень лінії Маннергейма (нині територія
Російської Федерації). В Україні приваблюють відвідувачів залишки фортифікацій Київського укріпрайону. На території Закарпатської області, силами
місцевих активістів та меценатів, було проведено часткову реконструкцію та
організовано відвідини залишків фортифікації деяких ділянок лінії Арпада у
межах Свалявського та Міжгірського районів.
У Європі, прикладами туристичного використання белігеративних
ландшафтних комплексів можуть бути музеєфіковані ділянки ліній Атлантичного валу (Бельгія, Данія) та Мажино (Франція), Салпа (Фінляндія), фортів
Перемишльської фортеці (Республіка Польща), лінія укріплень г. Срдж (Хорватія), закладена ще в часи Наполеонівських війн і використана знову під час
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громадянської війни у Хорватії 1991-1995 рр. Також, елементи белігеративних ландшафтів унаочнюють картину подій часів І світової війни у музейному комплексі «Священний ліс» у Іпрі (Королівство Бельгія), у районі першого бойового застосування хімічної зброї. Всесвітньо відомим є музейний
комплекс Ньюфаундленд Бомон-Амель на полі битви на р. Соммі, де у 1916
р. було розгромлено Ньюфаундлендський полк відразу після висадки на європейський континент (Франція). Останній приклад є особливо цікавим, з
огляду на те, що основою експозиції є залишки земляних траншей у тому вигляді як вони збереглися у сучасному ландшафті. Якщо більшість із наведених прикладів відзначаються легкою доступністю автомобільним транспортом, існують приклади успішної туристичної промоції об’єктів військових
фортифікацій та белігеративних ландшафтів уздовж пішохідних гірських маршрутів. До таких прикладів можна віднести включений до переліку об’єктів
світової культурної спадщини ЮНЕСКО маршрут «Стежка миру», у долині
р. Соча (Республіка Словенія). Маршрут, розрахований на 13 діб, має протяжність близько 220 км і сполучає гірські хребти Альп з адріатичним узбережжям, поєднуючи в собі серію атракцій природно-географічного характеру
із музейними комплексами та белігеративними ландшафтами, на основі яких
для туристів відтворено атмосферу театру бойових дій часів І світової війни.
На думку авторів, тематика використання белігеративних ландшафтів та
решток фортифікацій уздовж гірських пішохідних маршрутів є перспективним напрямом популяризації сталих форм туризму, що може допомогти зберегти як природне різноманіття, так і історичну спадщину території (як у зазначеному районі Привододільних Ґорґан, так і у інших місцях). Вивчення
зарубіжного досвіду, зокрема прикладів на кшталт «Шляху миру», може
сприяти розробці заходів та знаходженню зацікавлених сторін для їх реалізації для облаштування та популяризації маршрутів уздовж оборонних ліній в
Українських Карпатах, зокрема у означеному районі.
1. Ravasz, István 2006. Mo. és a M. Kir. Honvédség a XX. sz. vh-ban 1914-1945. Nagykovácsi.
2. Szabó, János József, 2002. Az Árpád-vonal. A Magyar Királyi Honvédség védelmi rendszere
a Keleti-Kárpátokban 1940—1944. Timp kft. Kiadó, Budapest.
3. Halahan, O., Kovtoniuk, O., Korohoda, N., & Braychevskyy, Y. (2020). Military landscapes of
the Pryvododilni Gorgany as a premise for increasing tourist attractiveness of the area (the
case of the Chorna Klyva mountain). Journal of Geology, Geography and Geoecology, 29 (2),
269-278. URL: https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112025

Петрик Василь, Ющенко Максим

ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
МИКОЛАЇВ-РОЗВАДІВСЬКОГО
ПЕРЕДМОСТОВОГО УКРІПЛЕННЯ 1854-1914 РОКІВ
Передмостове укріплення на р. Дністер біля с. Розвадів та м. Миколаїв
(Bruckenkopf Mikolajow-Rozwadow) існувало в період входження Галичини
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до складу Австро-Угорщини. Проект його створення з’явився ще в 30-х роках ХІХ століття, але будівництво фортифікаційних споруд вперше відбулося
в 1854-1855 рр. під час Східної (Кримської війни), коли було збудовано 8 земляних укріплень. Відомо про проекти його перебудови та посилення в 1870
та 1880 роках (обидва не були реалізовані) [1, с. 20-34; 2, с. 253-259; 3, с. 165171].
З 1895 по 1901 рр. відбулася масштабна розбудова передмостового
укріплення, коли було зведено 30 окремих фортифікаційних споруд – земляних піхотних редутів, артилерійських батарей та укріплень для змішаного гарнізону. Більшість старих укріплень 1854-1855 рр. були перебудовані в нові.
Було побудовано 2 кам’яні блокгаузи для охорони залізничних мостів в зоні
укріплень, та будівлі артилерійського і інженерного депо.
Останній етап розбудови передмостового укріплення відбувся в 19131914 рр., коли було реалізовано новий проект розбудови лінії оборони. На
додачу до раніше побудованих укріплень, в 1913 році побудували 9 нових
опорних пунктів (з 2 артилерійськими батареями) в найбільш важливих місцях, та 5 груп печерних сховищ. В нових опорних пунктах широко застосовували кам’яно - залізобетонні споруди (спостережні пункти, укриття, підземні ходи сполучень та сховища). Другий етап будівництва був передбачений
у випадку військової загрози, коли мали додатково збудувати ще 12 опорних
пунктів, 20 окремих стрілецьких позицій, прикрити стрілецькими позиціями
з обох сторін чотири мости через р. Дністер, та заново укріпити старе артилерійське депо. В 1914 році другий етап втілили частково [3, с. 165-171].
В роки Першої світової війни бойові дії на цих укріпленнях хоча і не були тривалими, але відбулися у вересні 1914 року (австрійці оборонялися) та в
червні 1915 року (росіяни оборонялися). Ще кілька епізодів бойових дій відбулися в 1919, 1920, 1941 та 1944 роках. Також в районі поблизу укріплень
були знайдені щонайменше дві криївки УПА. В роки після Другої світової
війни значна кількість укріплень була знищена через активний розвиток
кар’єрів та розчищення полів для посівів.
В наш час від укріплень побудови 1895-1901 рр. повністю збереглися 3
редути та 1 батарея (з пристосованого укріплення побудови 1854-1855 рр.,),
ще 2 редути та 3 батареї збереглися частково. Від укріплень побудови 19131914 рр. збереглося 8 опорних пунктів та 1 батарея повністю, 2 – частково. З
5 груп печерних сховищ збереглися 4 групи. Сучасна ситуація представлена
на рис. 1.
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Рис. 1. Миколаїв-Розвадівське передмостове укріплення 1854-1914 рр.,
стан на 01.01.2021 р.

Таким чином, довкола м. Миколаїв збереглися унікальні пам’ятки фортифікації, що відображають еволюцію австрійської військової інженерної
думки за період з 1854 по 1914 рік. Відповідно Миколаїв-Розвадівське передмостове укріплення внесене до Державного реєстру пам’яток як пам’ятка
історії місцевого значення «Фортеця м. Миколаїв». На території України це
єдине місце, де такі пам’ятки збереглися, адже Миколаїв-Розвадівське передмостове укріплення входило в систему укріпленої лінії по р. Дністер, але
в інших пунктах (Заліщіки, Нижнів, Галич, Сивка-Мартинів, Журавно. Жидачів, Конюшки) укріплення були менш розбудовані, а в наш час практично
знищені. Така ж доля і укріплень м. Львів, які майже повністю зникли в часи
СРСР [2, с. 253-259].
Біля Миколаєва збережені укріплення розташовані на висотах в безпосередній близькості до міста та з легким доступом. З цих висот відкриваються
гарні краєвиди як на місто, розташоване в глибокій котловині, так і на довко124

лишні простори. В гарну погоду з деяких висот добре видно широку долину
р. Дністер та хребти Карпат. Частина висот вкрита лісом та чагарниками,
природними луками та перелогами на давно закинутих полях. Поєднання
природного ландшафту з окремими земляними редутами, сотнями метрів
траншей, ходів сполучень, та решток чисельних кам’яно-бетонних споруд,
робить ці місця дуже привабливими для проведення різноманітних туристичних та ін. заходів. Особливу цінність мають печерні сховища, розташовані в
пісковикових скелях, адже кожна така група сховищ – це десятки метрів підземних тунелів та переходів, більшість з яких доступна для туристів. З 2017
року ведеться робота по наданню збереженим укріпленням статусу пам’яток
історії місцевого значення.
Високий туристичний потенціал укріплень значно підсилюється також
легкою транспортною доступністю. Біля м. Миколаїв, у тоуму безпосередньо
біля укріплень, проходить траса Е471 (Львів – Стрий – Мукачево), від якої
відгалужуються дороги, що ведуть в місто. Також поруч знаходиться залізнична станція «Миколаїв-Дністровський».
Додатковими факторами, що підвищують цінність та туристичну привабливість цієї території, є сусідство з Регіональним ландшафтним парком
«Стільське горбогір’я», частина території якого охоплює деякі з укріплень, а
в перспективі планується включення ще частини до складу території РЛП.
Крім того, поруч з зоною укріплень розташовані природні букові ліси, в яких
знаходиться відома археологічна пам’ятка «грот Прийма», та ще декілька
природних і штучних печер, в т.ч. ті, що використовувалися як криївки УПА.
Неподалік розташовані археологічні пам’ятки історико-культурного заповідника «Стільське городище». Також і саме місто Миколаїв має свої архітектурні цікавинки – історичні будинки та церкву Св. Миколая ХІХ століття. Також на скелі над містом височіє відома пам’ятка вже новітніх часів – каплиця
«Писанка».
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// Цитаделя: Львівський мілітарний альманах. – Ч.1(9), 2013. – 96 с.
2. Ющенко М. Дністровський сектор Галицької лінії укріплень // Археологія та фортифікація України. Збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. –
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Мацука Вікторія

МІЛІТАРІ-ТУРИЗМ ЯК ТРЕНД ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ТУРИЗМУ
У третьому тисячолітті перед людством планети постає багато загроз та
можливостей: світові війни, політична криза у суспільному житті, пандемія,
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бурний розвиток промисловості, діджиталізація економіки, інноваційні явища знаходять своє відображення в культурі, мистецтві й туризмі.
Туристична індустрія – найбільша галузь світової економіки, яка не дивлячись на пандемію, орієнтується на потреби споживачів і вимагає сталого
розвитку. Пригоди, пошук гострих відчуттів, інновації, прагнення відкривати
для себе новий світ сприяють розвитку екзотичного, пригодницького, спортивного та екстремального видів туризму, які останнім часом набирають силу.
Багато країн світу починають вивчати та використовувати фортифікаційні пам’ятки в туристичних, спортивних, виховних та естетичних цілях.
Тобто виник новий тренд – мілітарі-туризм.
На основі дослідження літературних джерел на інноваційну тематику,
визначимо мілітарі-туризм як сегмент спеціалізованого туризму, який містить складові розважального, пригодницького, екстремального, спортивного
та пізнавально-історичного туризму і включає елементи фортифікаційних
споруд, військового обладнання та історичних подій.
Найбільш мілітарі-туризм розвивається у таких країнах світу як США,
Росія, Німеччина, Білорусь, Ізраїль, Франція, Чехія, Латвія, Фінляндія, Китай,
Польща, Швеція, Хорватія. У багатьох країнах виникають спеціальні асоціації військового туризму, які контролюють та координують дії у становленні
та розвитку мілітарі-туризму.
Турагенції пропонують сотні маршрутів на різний смак, найбільшим попитом по всьому світу користуються такі типи турів:
− пасивні – тобто, огляд фортифікаційних споруд, меморіалів, місць бойових дій, де бої давно не ведуться і безпека туристів тут на високому рівні;
− активні – безпосередньо візит до країн світу, де зараз йде війна, а також
використання різних видів зброї, експлуатація бойової техніки, підготовка в
польових умовах.
Місця бойової слави є в багатьох країнах світу, і важко знайти країну, де
ці віхи історії забуті, чи не шануються населенням. Туристам, які обирають
мілітарі- туризм, доступні тури по таким напрямкам, як:
− Німеччина – Рейхстаг, Лінія Зігфрида, German Maritime Museum,
Bayerisches Armeemuseum;
− Хорватія – півострів Превлака, фортеця на мисі Оштра;
− Польща – фортеця Осовець тощо;
− Франція – оборонна Лінія Мажино;
− Фінляндії – Лінія Маннергейма (смуга фортифікаційних укріплень);
− Білорусь – Комплекс Хатинь, Комплекс Брестська фортеця, Бобруйська
фортеця;
− тощо.
У Росії, США та й в Україні існують компанії, які можуть запропонувати життя в армійських умовах [1, с.114].
Про значні можливості України щодо розвитку мілітарі-туризму свідчать фортифікаційні об’єкти на заході країни. Зокрема, шість військових лі126

ній оборони на території Закарпаття – чотири угорських: Лінія Арпада, Лінія
Гуняді, Лінія Ласло і Лінія Евгенія, та дві чехословацьких – Лінія Бенеша та
Лінія Масарика [2, с.74].
І можливо, побудовані фортифікаційні споруди на сході України (у секторі «А» – у районі Сєвєродонецька та Бахмутки, у секторі «В» – на заході
від міста Донецьк, у секторі «С» – у районі Дебальцевого, у секторі «М» –
район Маріуполя [3, с.56-57]), які зараз є надійною обороною території держави від збройної агресії Росії, в майбутньому також стануть об’єктами мілітарі-туризму.
Розвиток мілітарі-туризму потребує ресурсне забезпечення:
− культурно-історичне: фортифікаційні споруди, архітектурні ансамблі і
комплекси, історичні центри, квартали, площі, вулиці, залишки стародавнього планування і забудови міст та інших населених пунктів, споруди цивільної, промислової, військової, культової архітектури, а також пов’язані з ними
твори монументального мистецтва;
− кадрове: екскурсоводи, гіди, працівники індустрії гостинності та транспорту, а також інших сфер, пов’язаних з організацією мілітарі-туризму;
− матеріально-технічне: військова техніка для показу, спорядження при
проживанні в військових таборах, транспорт.
Можливо, у майбутньому мілітарі-туризм буде масовим, розшириться
його географія. Однак для цього потрібно багато зусиль, інвестицій і підтримка з боку влади.
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Інновації як засіб популяризації фортифікацій
Jörn Schultheiß, Mariana Senkiv

DIGITALIZATION OF CASTLES AND
FORTRESSES IN UKRAINE –
OPPORTUNITIES FOR TOURISM
Castles, palaces and fortresses are fundamental components of many European
cultural landscapes and they are of considerable importance for the cultural heritage
and hence for tourism – for more than 200 years. Touristic hotspots like the MiddleRhine-Valley, the Schwangau (including Neuschwanstein Castle), Austria or the Alsace owe a significant part of their current international importance to castles, fortresses, palaces and comparable buildings [1-3].
Ukrainian castles, palaces and fortresses not only show today’s cultural heritage. For example, the “Golden Horseshoe of the Lviv region” including well preserved Olesko Castle, Pidhirtsi Castle, Zolochiv Castle and Svirzh Castle is the most
popular tourist route in Western Ukraine. They also prove that Ukraine is a focus area of various cultural influences from all over Western and Central as well as Eastern Europe.
Ukraine is part of European history. During the Middle Ages, fortresses began
to acquire residential purposes and rebuild into fortress-castles. In the XIX century,
due to the change in the geopolitical situation, the fortresses-castles gradually lost
their defensive functions, and were rebuilt into residential complexes – castlespalaces, only some elements of fortifications were preserved. The touristic potential
of such buildings is currently far from being used. Only a few are in an acceptable
structural condition and these are usually located in cities, which are tourist hotspots
anyway. Most of them are in a bad state and many are about to expire or have already decayed.
Castle tourism, which is based on the use of fortifications, is extremely attractive both for tourists and for investments in its development. Currently, many castles
have found their new purpose: they have become museums, hotels, art galleries, restaurants, venues for theatrical performances and musical concerts, various shows
and performances. To date, more than 1,500 castles in Europe have been successfully restored and used in the tourism sector, in particular in the hotel industry.
There are more disrepaired castles and palaces in Ukraine, than preserved ones.
In Soviet times, they were hardly dealt with and were used completely for other purposes: they housed military units, warehouses, sanatoriums, hospitals or boarding
schools. Much time has passed since then, but the state of the castles and palaces
complex remains generally bad. However, among this list are castles that have been
preserved or restored. They are scattered across the territory of Ukraine, almost all
remain little known. Most of them are located in the western part of the country –
Ternopil, Khmelnytskyi, Zakarpattia, Lviv, Ivano-Frankivsk, Chernivtsi, Volyn,
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Odesa oblasts and Crimea. More than half of the castles and fortresses in Ukraine
are not used, they continue to decay and urgently need action.
Nevertheless, the main problem is not the current state of such buildings – successful touristic concepts can also include a bad building fabric – and, with the right
concept, even be an advantage. The biggest problem is the lack of concepts to realize potential touristic opportunities and to increase the awareness as well as the financial benefit. Ukrainian cultural heritage does currently not address foreigners as
well as Ukrainians adequately. In Central and Western Europe, most people even do
not know the beauty and touristic potential of big cities like Lviv, Odesa or Kyiv.
The situation for the touristic potentials in the countryside is worse (and in the hinterland even more worse). Therefore, Ukraine is not relevant for foreign tourists –
although most Europeans can reach the country by plane within a few hours and
without needing a visa. Due to the high average earnings in countries like Germany,
the Netherlands, Belgium, Austria or Scandinavia, tourists from there could make up
a significantly larger share of the Ukrainian economy. This also would help to save
and develop the Ukrainian cultural heritage and remote, economically weak areas in
general.
Promising touristic concepts need a good database. Most Ukrainian buildings
with a touristic potential do not have an adequate and easy accessible description.
Information about touristic relevant topics and places are mostly not available in
English and certainly not in languages like German or French. Ukrainian tourist
websites are often technically outdated. Hence, they do not fulfil contemporary digital needs.
A thought-out digitalization helps to establish modern tourism. This includes
for example digital thematic routes, 3-D-applications, connections of affected objects with digital descriptions via QR-codes or NFC. It also supports the addressing
of foreign as well as Ukrainian people to visit interesting places, with all its economic and cultural benefits. Because of their fundamental relevance in the Western and
Central European tourism, castles, fortresses and palaces are a good first example to
determine the possibilities provided by digital systems.
There is currently no summarized, appropriate and contemporary presentation
of such buildings in Ukraine in English or other languages. The German digital system KuLaDig (Cultural Landscape Digital; www.kuladig.de) enables to display information about cultural landscapes and its associated objects and subject areas 1. All
articles contain general information about the respective object. This includes a clear
localization with GIS, keywords or the affected professional view, pictures, video or
audio files. KuLaDig enables to structure and hierarchize single objects. An integrated ESRI-Web-GIS guarantees a precise localization of each object and the direct
data exchange with other GIS-programs. The system is fully free accessible for the
public and has open interfaces to connect it with other digital programs. Therefore,
each KuLaDig-object presents itself with the same digital structure, which enables
easy digital and thematic connections between different objects and a simple use for
1

KuLaDig is only available in German, but texts in English can already be integrated. An English edition is currently being developed and a timely release will follow soon.
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different digital purposes (e.g. tourism, landscape planning, politics or nature protection) [4-7].
A first focus of the cooperation between Lviv Polytechnic National University
and Geisenheim University is the summarized presentation of chosen castles, fortresses and palaces in KuLaDig [8]. Due to the current test phase, the information
provided for each building is not comprehensive, but it proves the possibilities of
KuLaDig for displaying information about Ukrainian cultural landscapes. Currently
several different objects are integrated in KuLaDig, mainly in Western Ukraine.
Each of the objects is unique and already popular among Ukrainian tourists and has
a lot of potential to be of an exceptional touristic interest for foreigners.
Khotyn Fortress is one of the oldest fortifications in Ukraine. It is an important
attraction and a state historical and architectural reserve. Lutsk Castle is one of the
oldest castles which has been preserved in Ukraine. It was built in the style of Romano-Gothic architecture, and later acquired the features of the Renaissance.
Nevytske Castle is a famous historical and architectural monument and one of the
main tourist attractions of Transcarpathia. The castle has preserved its authenticity
since the XVII century. Bal’s Palace in the village of Tulygolove in Lviv Oblast was
built in 1898-1899 according to the project of Lviv architect Vladyslav Galytskyi in
the French neo-Renaissance style. In some sources, the Austrian Ferdinand Fellner
and the German Hermann Helmer, the architects of the project of the House of Scientists (formerly known as Noble Casino) in Lviv and the Hessian State Theater in
Wiesbaden, are considered the architects of the palace. The Kyiv Fortress or New
Pechersk Fortress is the largest monument of military construction in the first half of
the XIX century in Ukraine. In addition, it is one of the world’s largest surviving
stone and earth fortresses.
Within cooperation between Geisenheim University and Lviv Polytechnic,
soon the Kuladig group “Castles and fortresses in Ukraine” will be enriched with
such popular objects as Svirzh Castle, Potocki Palace in Lviv, Tarakaniv Fort and
others. Furthermore, both universities are working together to use this system to
solve current challenges in Ukrainian tourism and landscape development.
1. Dippold, C. (2013): Die Burg für alle – Touristische Popularisierung der Burg im 19. Jahrhundert.
In: Hessische Blätter für Volks- und Kulturforschung. Neue Folge der Hessischen Blätter für
Volkskunde. Vol. 48, p. 98-115.
2. Plankensteiner, A. (2016): Burgen und Schlösser im Kulturtourismus. In: Wissenschaftliche
Beiträge aus dem Tectum Verlag – Reihe Wirtschaftswissenschaften. №79.
3. Kloos, M. (2020): Kulturregionen managen am Beispiel des Welterbes Oberes Mittelrheintal. In:
Rheinische Heimatpflege, Vol. 57, №2, p. 95-108.
4. Knieps, E. (2017): Kultur.Landschaft.Digital – eine Kooperationsplattform zur Dokumentation und
Vermittlung von Wissen zur Kulturlandschaft, ihrer Entwicklung und zur Berücksichtigung
kulturlandschaftlicher Werte bei Planungsvorhaben. In: Fundberichte aus Hessen, Beiheft 9, Kulturlandschaftsmanagement. Planung – Perspektive – Vermittlung, p. 71–84.
5. Burggraaff, P.; Knieps, E.; Schultheiß, J. & Tempel, M. (2017): KuLaDig – eine Kooperationsplattform zur Erfassung und Bewahrung der Kulturlandschaft und ihrer Entwicklung. In: 37th Wissenschaftlich-Technische Jahrestagung der DGPF in Würzburg – Publikationen der DGPF, №26, p.
203–215.
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Мірзодаєва Тетяна

ОРГАНІЗАЦІЯ ГАСТРОНОМІЧНИХ ІВЕНТІВ
У ФОРТИФІКАЦІЙНИХ СПОРУДАХ
Вступ. Фортеця – укріплена фортифікаційна споруда з міцними капітальними спорудами, постійним гарнізоном, озброєнням та різними запасами,
призначеними для тривалої кругової оборони. На сучасному етапі фортифікаційні споруди втратили своє первинне призначення. У європейських країнах вони є добре збереженими і реконструйованими та використовуються
здебільшого для туристичних цілей. В Україні технічний стан фортифікаційних споруд набагато гірший, лише деякі з них реконструйовані і придатні повністю або частково для туристичного використання. Важливим аспектом є
дослідження можливих напрямків їх використання для туристичних цілей з
умовою збереження та оптимального навантаження.
Матеріали і методи. Дослідження сучасного стану рекреаційнотуристичного використання середньовічних замків та фортець проводять вітчизняні вчені Н. П. Аніпко, О.О. Фастовець, О.Я. Мацюк, В.І. Тимофієнко, Т.
І. Шпарага та інші, а також зарубіжні дослідники Макарауа М., Раппорт П.А.,
Шуазі О. Однак, питання організації гастрономічних івентів, які могли б стати туристичною родзинкою фортеці та додатковим джерелом доходів, є недослідженими.
Результати. Замкові споруди можна використовувати як заклади відпочинку і туризму через відкриття у них закладів харчування відвідувачів
(стилізовані під старовину ресторани й таверни з середньовічною кухнею та
історичними місцевими напоями).
Стандартна європейська технологія використання колишніх замкових
комплексів в гастрономічному туризмі передбачає кілька напрямків, серед
яких:
- Діяльність кафе, ресторанів, підприємств громадського харчування в межах фортифікаційних комплексів.
- Робота військово-історичних товариств, проведення історичних реконструкцій і демонстрацій.
- Проведення фестивалів, турнірів, театральних вистав та ін.
Вважаємо, що, з огляду на зростаючу популярність еногастрономічного
туризму, гастрономічні події є перспективним напрямком використання простору фортифікаційних комплексів. Гастроівенти можна проводити як в приміщеннях фортець, так і поза ними на прилеглих площах. Такі заходи можуть
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проводитись із різною частотою та періодичністю. Більшість із них розраховані на масового туриста, однак, деякі івенти можуть бути розраховані і на
індивідуального туриста.
Формами проведення гастрономічних заходів на території фортифікаційних споруд є: фестивалі; ярмарки; корпоративи у стилі бенкетів; весільні
стилізовані святкування; реконструкція балів; кулінарні майстер-класи; відвідування стилізованих ресторанів в приміщенні замку; виставки їжі та посуду.
Розглянемо детальніше підходи до гастрономічних замкових туристичних івентів на прикладі фортифікаційних споруд в Україні та світі.
У 1963 р. в Ірландії було вирішено використати невикористані замки в
регіоні для туризму та створити івенти, які зацікавлять туристів. Вже більш
як півстоліття в ірландських замках Бунратті, Кнаппогу, Дунгуайр проводяться історичні середньовічні бенкети.
У польському замку м. Гродзец відбувається свято вина та меду, у замку м. Кетцин - середньовічні ярмарки, у замку Баранув Сандомирський впродовж всього року по четвергам відбувається дегустація старовинних польських страв під музику відповідної епохи. Щороку у червні у замку Чох
(Польща) проходить нижньосілезький фестиваль історичної кухні та традиційних продуктів «Фортеця смаку». Він є однією з найбільших та найпопулярніших історичних подій у регіоні Нижня Сілезія. Фестиваль складається з
шоу та майстер-класів, присвячених кулінарним традиціям Польщі, презентацій історичних делікатесів, вироблених у Нижній Сілезії, а також шоу та
майстер-класів кулінарних традицій інших європейських країн. До участі у
заході також запрошують представників з усього світу, які представлять
історичні кулінарні традиції своїх народів.
В замку Зальцбурга (Австрія) у чудовому середньовічному бенкетному
залі туристи мають змогу цілорічно брати участь у лицарській вечері та
спробувати дивовижні середньовічні страви. Відвідування ресторану можливе як індивідуально, так і туристичними групами.
Подібного формати заходів гастрономічного спрямування для туристів
можливі і в фортифікаційних комплексах України. Наведемо кілька прикладів успішних гастро заходів.
Фестиваль-виставка "Історичний пікнік" відбувається на травневі свята у Kам’янець-Подільській фортеці. Окрім традиційних забав (написання
грамоти, виготовлення печатки чи ковальська справа, стройові вправи, вправи з мушкетом, муштра), для дітей пропонується відчути себе справжніми
археологами, знайшовши під час розкопок шматочки посуду, розписати їх
трипільськими візерунками під керівництвом майстра. Дорослі мають змогу
зліпити трипільського горщика чи спекти хліб.
У Луцьку у серпні щороку проводять фестиваль середньовічного духу
«Князівський бенкет». Захід відбувається на Замковій площі перед замком
князя Любарта. Лицарські турніри, шоу кінного театру, співи менестрелів,
середньовічні танці супроводжуються пригощанням найрізноманітнішими
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стравами і медовими напоями, якими пригощали у Луцьку в той час, коли місто іменувалось Лучеськом Великим.
Двічі на рік у Меджибізькому замку проводять фестивалі і лицарські
турніри. У серпні тут проходить приурочений до Дня Незалежності України
фестиваль «Стародавній Меджибіж», а на початку січня після Різдва - фестиваль «Зимова Вежа». Обидва фестивалі балами і бенкетами в замковій вежі,
де туристи можуть поласувати їжею, що приготовлена за секретними рецептами наших предків.
У Збаразькому замку на Тернопільщині приблизно 1-2 рази на квартал
організовують весільні святкування. На території замку діє ресторан українсько-європейської кухні – «Легенда», тут можна замовити святковий бенкет.
Порівнюючи закордонний та вітчизняний досвід організації гастрономічних івентів у фортифікаційних спорудах, визначимо проблеми, які необхідно вирішити в Україні для успішного їх запровадження.
По-перше, якщо у інших європейських країнах більшість замків перебувають у приватній власності або передані у концесію за умови жорсткого
державного контролю належного і цільового використання власниками, то в
Україні замково-фортифікаційні комплекси – власність держави. З 2019 року
в Україні Законом України "Про концесії" № 155 IX від 03.10.2019 р. визначені правові, фінансові та організаційні умови для запровадження концесійного механізму [1]. Лише в такому разі зацікавлений господар буде прикладати максимум зусиль для комплексного та ефективного використання фортифікації.
По-друге, в закордонному досвіді запорукою ефективного туристичного використання фортифікацій є інфраструктурна забезпеченість. У замковому туризмі України є низький рівень розвитку інфраструктури: до багатьох
фортець відсутні під'їзні шляхи, а в населених пунктах, де вони розташовані,
немає закладів розміщення, не вистачає персоналу, але найголовніше – більшість фортець і замків зруйновані і невідновлені або збереглися у вигляді руїн, які унеможливлюють проведення тут гастроівентів та інших заходів.
Висновок. 03 березня 2021 року Міністерство культури та інформаційної політики України розпочав прийом заявок на участь у відборі проєктів
робіт з реставрації, консервації, ремонту на пам’ятках культурної спадщини,
які будуть реалізовані в рамках програми «Велика реставрація» (відгалуження програми «Велике будівництво») [2]. У межах проєкту збираються не
тільки реставрувати архітектурні споруди, але й побудувати до них дороги,
створити навігацію та забезпечити об’єкти новим менеджментом. Отже, передумови для подальшої організації гастрономічних івентів у фортифікаційних спорудах в Україні є сприятливими. Однак, стримуючі чинники, такі як
карантинні обмеження, а також час та інвестиції, необхідні для відновлення
фортифікаційних споруд, будуть визначати подальші перспективи запровадження еногастротуризму в цих об'єктах.
1. Про концесії. Закон України від 03.10. 2019 р. № 155IX.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15520#n646 (дата звернення: 10.03.2021).
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Трощинська Олена, Чепурний Олександр

СТВОРЕННЯ ТАКТИЛЬНОЇ МОДЕЛІ ЧИГИРИНСЬКОЇ
ФОРТЕЦІ ЯК ЗАСІБ ЇЇ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ
Залучення пам’яток до туристичних маршрутів є важливим для формування розуміння цінності історико-культурної спадщини, її популяризації.
Чигиринщина, завдяки своєму історичному значенню, є привабливим для туристів регіоном Центральної України. ЇЇ пам’ятки пов’язані з різними періодами національно-визвольної боротьби українського народу за свою державність та ідентичність: Українською національно-визвольною революцією
1648-1676 рр., гайдамацьким рухом XVIII ст., Українською революцією
1917-1921 рр., а саме діяльністю Холодноярської організації. На території
національного історико-культурного заповідника «Чигирин» знаходяться 30
пам’яток та об’єктів культурної спадщини: 11 – історії, 10 – архітектури, 5 –
археології, 3 – ландшафту і 1 – монументального мистецтва. З них чотири –
пам’ятки національного значення: Замкова гора в м. Чигирин, церква Святого
Іллі з дзвіницею, місце усипальниці Б. Хмельницького та городище чорноліської культури в с. Суботів.
Середнє Подніпров’я постійно перебувало у вирі бурхливих історичних
подій, які супроводжувались збройними протистояннями. До нашого часу
фактично не збереглися автентичні фортифікаційні споруди періоду середньовіччя на цій території, в тому числі і Чигиринська фортеця. Тому важливим є віднайти, дослідити ту інформацію, яка є в історичних та літературних
джерелах про фортифікаційні об’єкти, а з допомогою сучасних технологій
відтворити їхній вигляд та зберегти історичну пам’ять про них.
Фортеця, що розташовувалась на Замковій горі в Чигирині, була головним оборонним ядром міста. Вона була дерев’яно-земляною. Ревізія 1622 р.
описує укріплення Чигиринського замку: замок стоїть на скелястій горі, має
три вежі, до нього веде Спаська брама. Довкола замку стоїть дерев’яний паркан з паль, замок обведений ровом, в котрому вода з Тясмину. В замку є чимало комор для припасів… Є глибокий колодязь [1, 17].
Сирійський мандрівник Павло Алепський, який відвідав Чигирин у
1656 р., був вражений могутністю Чигиринської фортеці: «…фортеця не має
собі рівних у країні козаків за своєю височінню, величчю гори, на якій фортецю збудовано, обширом та надміром вод і мочариськ, що оточують Чигирин. Через те фортеця дуже міцна, нині деякі поруйновані мури поновлюють.
У фортеці стоять декілька гармат, дивовижно гарних…» [2, 244-245].
Проте очевидно, що замок невдовзі відбудували. Турецький мандрівник
Евлія Челебі, який відвідав Чигирин у другій половині 60-х рр. ХVІІ ст., так
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описав укріплення міста: «Тепер це міцна фортеця, що має три ряди стін…
Навколо фортеці – три ряди неподоланних ровів…» [3].
В 1678 р. фортеця була значно укріплена за проєктом інженера Патрика
Гордона, який був комендантом фортеці під час ІІ Чигиринського походу.
Фортеця мала форму близьку до трикутника і складалася з двох частин: Старого та Нового замку. Старий замок сягав у довжину 187 м, мав максимальну
ширину з півдня – 140 м і був оточений двома рядами стін. У 1678 р. з південної сторони добудовано Новий замок – кронверк. Це дерев’яно-земляне
укріплення з кількома бастіонами. Висота стін кронверка коливалась в межах
5-6,5 м, товщина – від 5 до 7,5 м. Площа кронверка була дещо більша, ніж
Старого замку [4].
В 1677-1678 рр. фортецю двічі брало в облогу турецьке військо. Ці військові кампанії увійшли в історію під назвою «Чигиринські походи». Під час
ІІ Чигиринського походу, після кількатижневої облоги 120-тисячним турецьким військом влітку 1678 р., Чигирин був захоплений, а фортеця зруйнована.
Під час археологічних досліджень 1989-1992 рр. було розкрито нижній
ярус бастіону Дорошенка – частини Чигиринської фортеці. Він займав площу
біля 700 кв. м. Його стіни, товщина яких була від 1,5 до 2,2 м., були вимурувані з пісковику на вапняному розчині. Бастіон мав три яруси: нижній – підвальний, другий – на рівні поверхні гори, третій – дерев’яна галерея та стрільниці у три ряди. У 2005-2006 рр. бастіон Петра Дорошенка було відтворено.
У 2020 р. Благодійним фондом соціального розвитку НІКЗ «Чигирин»,
за підтримці Українського культурного фонду, було реалізовано проєкт «Історія на дотик: Чигиринська фортеця» в рамках програми «Інклюзивне мистецтво». Він передбачав створення умов для безбар’єрного доступу до
пам’яток Замкової гори (м. Чигирин) для людей з порушеннями зору.
В рамках реалізації проєкту на Замковій горі встановлено макет Чигиринської фортеці для тактильного сприйняття контурів замку та фортечних
споруд, що розташовувались на її території. Тактильна модель виготовлена з
бронзи, розміром 80 Х 140 см (масштаб 1:300). Автори моделі – львівські
скульптори Василь Одрехівський та Мар’ян. Король. Тактильну модель Чигиринської фортеці створено на основі плану Чигиринського замку 1678 р.
П. Гордона, вміщеного в його «Щоденнику», та матеріалів «Наукової реконструкції Чигиринського замку на 1678 р.» Київського науково-дослідного інституту теорії та історії архітектури та містобудування (1992 р.) [5].
Ще однією складовою проєкту було видання буклету «Чигиринська фортеця» шрифтом Брайля та книги «Історія на дотик: Чигиринщина. Путівник» в універсальному дизайні [6]. Читачі можуть прослухати аудіоверсію і
буклету, і книги за допомогою QR-кодів, що вміщені в них. Це розширює
можливості сприйняття інформації про пам’ятки історико-культурної спадщини Чигиринщини для людей з вадами зору.
Крім того, на базі платформи izi.TRAVEL створено онлайн маршрут
«Замкова гора», який знайомить з історією фортеці, її укріпленнями та іншими пам’ятками, які розташовані сьогодні на Замковій горі [7].
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Проєкт «Історія на дотик: Чигиринська фортеця» - це один з кроків НІКЗ
«Чигирин» по створенню інклюзивних культурних продуктів для людей з інвалідністю, умов для безперешкодного доступу до пам’яток.
В той же час проєкт спрямований на всі категорії відвідувачів пам’ятки
національного значення Замкова гора, оскільки макет Чигиринської фортеці
допоможе візуалізувати для них ту її частину, яка не збереглася до наших
днів.

Тактильна модель Чигиринської фортеці 1678 р. з бронзи. Замкова гора. Чигирин
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Фастовець Оксана

ІННОВАЦІЇ У ВИКОРИСТАННІ ФОРТЕЦЬ ТА ЗАМКІВ У
ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УГОРЩИНИ
На території Угорщини збереглось 3500 фортець, замків та садиб, які
широко використовуються в туристичній діяльності. Запозичення інноваційного досвіду Угорщини у використанні подібних об’єктів в туристичній сфері
сприятиме підвищенню якості туристичних послуг в Україні. Як правило на
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території Угорщини в замках та фортеця розташовані музеї, експозиції різних
виставок, проводяться різноманітні свята та фестивалі, ярмарки ремесел,
ярмарки, пов'язані з «унгарікумом»-палінкою, фестивалі-дегустації вин. В
музеях діють так звані історичні паноптикуми (відтворенні в повний зріст
фігури історичних подій у відповідних інтер'єрах), проводяться історичні
кінні ігри та середньовічні бенкети, які користуються великою популярністю.
Наприклад, у фортеці Шюмег на спеціальній арені або в критому Великій
Лицарській залі проводять бенкети та демонстрацію володіння зброєю
(секира, стрільба з луку, метання дротиків), кінні та піші бої (з мечами,
щитами, булавами) [1, с.10]
У замку-музеї Естерхазі в м.Фертьод, де близько чверті століття прожив Йозеф Гайдн та була написана його «Прощальна симфонія», для прихильників класичної музики проводяться концерти під час щорічних фестивалів Гайдна. В приміщенні замку-музею обладнано кондитерську, де можна
скуштувати всесвітньовідомі тістечка Естеразі [1, с.14]. А замок Брунсвік в
м.Мартонвашар пишається тим, що тут кілька разів гостював Людвіг ван Бетховен, який давав уроки гри на роялі графиням Брунсвік. У замку створено
меморіальний музеї Бетховена, щорічно влітку проводяться концерти з творів
композитора.
Деякі замки включено до міжнародних туристичних маршрутів. Наприклад, королівський замок-музей в м.Гьоделе входить до міжнародного туристичного маршруту «Маршрут Сісі». Цей замок слугував літньою імператорською резиденцією. Імператриця Австро-Угорщини Ержбет (Сісі),
прожила в замку більше 2000 днів. Для відвідувачів відкриті робочий кабінет
імператора Франці Йосифа, гардеробна кімната та секретний салон королеви
Ержбет. На протязі цілого року проводяться різноманітні програми: від фестивалів класичної музики до «Різдвяних світ в замку» [1, с.15].
Популярна у туристів Будайська фортеця (XIV-XVI ст.), яка розташована у столиці м.Будапешт, включена до реєстру Всесвітньої культурної
спадщини ЮНЕСКО. На території фортеці знаходиться колишній королівський палац, в якому тепер містяться Угорська Національна Галерея та Будапештський Історичний музей, церква Матіаша, Рибацький бастіон, резиденція Президента республіки (палац Шандора). У Будайській фортеці щорічно проводяться різноманітні свята та фестивалі. В квітні 2007 р. в історичному центрі Будайської фортеці було відкрито резиденцію «Святого
Георгія». Це перший в Будапешті готель «All Suite». На цьому місті з 1784 р.
знаходився постоялий двір «Фортуна». Після реконструкції було обладнано
26 апартаментів, внутрішній сад, ресторан, зали для засідань та середньовічний винний підвал. В залі для урочистих заходів проводяться бенкети, весілля, ділові обіди, корпоративні заходи [2].
У багатьох замках Угорщини обладнані замки-готелі. Перший такий готель-замок було відкрито 8 травня 1938 р. родиною Карої у
м.Фюзеррадвань. Ідея такого використання замку належить дружині графа
Іштвана Караї герцогині Марії Віндіш-Граец. В 1948 р. готель було націоналізовано. Зараз колишня графська резиденція знаходиться в підпорядку137

ванні Дирекції Архітектурних Пам'яток. Будинок частково реконструйовано.
Експозиція замку відновлює атмосферу життя знаті, демонструється бібліотечна кімната, їдальня, графський салон, спальня, ванна кімната з мармуровим басейном. Після довгої перерви в 1972 р. в Угорщині в замку Сапарі
(м.Бюк) відкрився замок-готель. З 1990-х pp., коли замковий туризм почав розвиватися швидкими темпами, відкриваються готелі різної категорії у
70 резиденціях угорської знаті. У 2005 р. в рамках Асоціації Угорських готелів було виокремлено секцію замків-готелів. Згодом виникає Об'єднання
угорських замків-готелів, що займається створенням єдиної системи реалізації, розробки загального плану маркетингових заходів, організацією
«Замкового маршруту», пов'язаного з відвіданням об'єктів Всесвітньої Спадщини [3].
В замках-готелях створені умови для проведення корпоративних заходів, конференцій, ділових зустрічей, семінарів, менеджерських тренінгів.
Звідси також розпочинаються маршрути екскурсій. Наприклад, з «Мадського
маєтку», розташованого у центрі винного регіону Токай, можна відвідати Токайський регіон, відомий своїми винами (дегустація вина, відвідання винних
погребів) [4].
Отже, об'єкти історико-культурної спадщини (фортеці та замки) Угорщини є важливим ресурсом для розвитку пізнавального та подієвого туризму,
базою для проведення конференцій та семінарів, свят та фестивалів. На території України подібні об’єкти все ще недостатньої використовуються в туристичній діяльності. Залучення таких об’єктів вимагає додаткових джерел фінансування та підтримки з боку місцевих органів влади.
1.
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Зінько Юрій, Мальська Марта, Дубіс Лідія

ГЕОТУРИСТИЧНА ОЦІНКА ФОРТИФІКАЦІЙНИХ
ОБ’ЄКТІВ ЗАХОДУ УКРАЇНИ
Предметом зацікавлень в геотуризмі виступають як природні форми і
об’єкти, так і елементи культурної спадщини. До останньої групи входять
кам’яні об’єкти архітектури. Як зазначає P.Migon [1], при цьому предметом
зацікавлень є не тільки історія будівлі і її архітектонічний стиль, але також
літологічний склад кам’яного матеріалу, з якого збудували об’єкт.
У представленому дослідженні замково-фортифікаційних об’єктів заходу України як предмету геотуристичних зацікавлень розглянуто два основних аспекти. Перший з них стосується оцінки геоморфологічної позиції замково-фортифікаційних споруд з точки зору їх культурно-естетичної цінності.
Другий пов’язаний з використанням будівельного каміння та оцінкою його
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петрографічного і мінералогічного складу. Зокрема, існують спеціальні геотуристичні шляхи для пізнання різноманітності будівельного каміння, історичних міст і фортифікацій.
Геотуристична оцінка рельєфної ситуації фортифікаційної будівлі базуються на підходах культурної, естетичної і рекреаційної геоморфології. Культурна геоморфологія, зокрема, вивчає взаємодію геоморфологічних компонентів з культурною спадщиною археологічного, історичного та архітектурного типів [2]. Зокрема з’ясовують геоморфологічні причини локалізації
об’єктів культурної спадщини та тип їх рельєфної ситуації. У свою чергу естетична геоморфологія вивчає та класифікує естетичні властивості рельєфу
та їх вплив на психологію і емоційний стан людини [3]. Серед критеріїв естетичної оцінки рельєфу виділяють також його поєднання з ландшафтами та
об’єктами культурної спадщини. Рекреаційна геоморфологія досліджує рельєф як чинник розвитку рекреаційної діяльності та вплив рекреаційного навантаження на динаміку рельєфу. При рекреаційно-геоморфологічній оцінці історичних споруд типу замків, важливими є такі характеристики як доступність, оглядовість, композиційність, різноманітність.
Для заходу України особливо значним культурно-естетичним і рекреаційним потенціалом рельєфу характеризуються регіони Волино-Поділля та
Українських Карпат. Одночасно цей регіон України належить до найбільш
насичених історико-культурними пам’ятками (археологічними, архітектурними), а привабливість рельєфу створює його морфологічна різноманітність,
зокрема височинного та гірського рельєфу.
Для досліджуваного регіону була проведена культурна оцінка рельєфу
на основі вияснення взаємовідношень між фортифікаційними об’єктами та
формами рельєфу. Естетична оцінка охоплювала оцінку комплексу “форма
рельєфу – фортифікаційна споруда” за критеріями архітектонічності, характеру поєднання фортифікаційної споруди і форми рельєфу. Для естетичної
оцінки використовувались також давні образотворчі зображення (гравюри).
Рекреаційна оцінка поєднань форм рельєфу і фортифікаційних об’єктів базувалась на характеристиках їх доступності і оглядовості довколишнього культурного ландшафту.
На заході України найбільшу геотуристичну цінність на основі культурно-естетичних і рекреаційних підходів мають останцеві горби з розміщеними
на них замковими об’єктами [4] (Олеський, Мукачівський на горі Паланок,
Хустський на горі Хасана, Кременецький на горі Бона, Луцький, Острозький). Другу групу за рівнем геотуристичної значимості представляють крутосхилові долини річок з розміщеними в межах чи поблизу них замковими спорудами (замки Сатанівський і Скали-Подільської на р. Збруч, Чортківський
на р. Серет, Бучацький на р. Стрипі). Третю групу за рівнем геотуристичної
привабливості представляють замки, розміщені на виразних горбистих поверхнях (Теребовлянський, Добромильський, Галицький, Ужгородський). Ще
одна група цінних об’єктів геотуристичного інтересу представлена поєднанням горбисто-долинних комплексів і фортифікаційних споруд. Ці поєднання
властиві для Кам’янець-Подільської і Хотинської фортець, Язловецького,
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Свіржського, Поморянського і Невицького замків.
Нижче проаналізовано геотуристичну оцінку вибраних фортифікаційних
споруд, що представляють вищенаведені групи об’єктів – Кременецький замок на горі Бона, Скала-Подільський замок, приурочений до крутосхилої долини р. Збруч, Теребовлянський замок на горбистому мисоподібному виступі
над долиною р. Серет, Язловецький замок, який охоплює горбисто-долинний
комплекс.
З точки зору естетичної оцінки гора Бона з руїнами замку утворює привабливий архітектонічний елемент – конусоподібна гора з кам’яним обрамленням у вигляді корони. На багатьох гравюрах ХІХ століття вона зображується як домінуючий над містом пейзажний елемент. Привабливості надають
скельні виходи вапнякових порід. Одночасно гора Бона із залишками фортифікаційного елемента виступає як територія (місце) з доброю оглядовістю на
забудову історичної частини Кременця. Вона включена у розроблений геотуристичний шлях Тернопільщини [5].
Скала-Подільський замок на гравюрах 1870 року, зокрема, зображений
на фоні крутих схилів меандруючого Збруча і його притоки Чорнушки, з виходами скельних порід, що створює йому естетичну композицію. З цього замку відкриваються привабливі краєвиди на “стінки” меандр Збруча і його
притоки Чорнушки.
У Теребовлянському замку рельєфна позиція пов’язана з природним (мисоподібним) виступом у глибоко врізаній долині р. Серет. На гравюрах ХІХ
століття він зображується як домінуючий архітектонічний елемент на узгір’ї
над міською забудовою міста Теребовлі. Цей горбисто-фортифікаційний
комплекс виступає як одне з найкращих оглядових місць у долині річки Серет.
Зображення Язловецького замку разом з його морфологічним краєвидом
увійшло в альбом А. Ланге “Збір найкращих і найцікавіших околиць Галичини” [6]. Цим була підкреслена естетична привабливість культурного ландшафту як поєднання замкової споруди з крутосхилами долини річки і пологосхилових горбів.
Західна Україна характеризується значною літологічною різноманітністю гірських порід, які здавна використовували як будівельний матеріал для
фортифікаційних об’єктів. В Українських Карпатах фортифікаційні споруди
переважно будували з пісковиків, на Західному Поділлі – з вапняків і пісковиків, у будівництві використовували і багато інших порід. На порядку денному стоїть питання дослідження мінералогічного і петрографічного складу
будівельних матеріалів фортифікаційних об’єктів заходу України. Такі дослідження можуть стати основою для створення тематичних геотуристичних
шляхів фахівців-геологів і поціновувачів давнього будівництва.
1. Migoń P. Geoturystyka / Piotr Migoń. – Warszawa:Wydawnictwo Naukowe PWN,2012. –
276 s.
2. Panizza M., Piacente S. Cultural geomorphology and geodiversity // Geomorphosites / [ed. by
E. Reynard, P. Corata, G. Regolini-Bissig]. – München:Verlag Dr. Friedrich Pfeil,2009. –
P. 35-48.
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К.:Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”,2008. – 215 с.
4. Шевчук О.М. Оборонні споруди на території Вулканічних Карпат як геотуристичні атракції проектованого геопарку // Замковий туризм Тернопільської області: проблеми та
перспективи розвитку: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль:Видавництво
ТНПУ ім. В. Гнатюка,2012. – С. 121-127.
5. Єрмакова Т. “Тернопілля – TERRA INCOGNITA” екскурсійний маршрут // Геотуризм:
практика і досвід. Матер. ІІІ міжнар.ї наук.-практ. конференції. – Львів:Каменяр,2018. –
С. 130-132.
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Логін Іван, Винниченко Ігор

ІННОВАЦІЇ В ФОРТИФІКАЦІЯХ:
ДОСВІД ЗАРУБІЖЖЯ ДЛЯ УКРАЇНИ
Закон України «Про інноваційну діяльність» визначає інновації як новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні технології,
продукцію або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери; а інноваційну діяльність – як діяльність, що спрямована на вирішення і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг [1].
Зважаючи на значне відставання України від країн, в яких розвою (не
лише) туризму приділяється належна увага, їхній позитивний досвід заслуговує на вивчення та, очевидно, запозичення.
Стандартна европейська технологія використання колишніх замкових
комплексів та фортифікаційних об’єктів в сучасних умовах передбачає декілька напрямів:
1. Реставрація і збереження об’єктів (у тому з використанням краудфандингу);
2. Присвоєння об’єкту статусу пам’ятки історії та архітектури місцевого
чи державного значення;
3. Розміщення музейних експозицій, культурних центрів у цих спорудах,
організація екскурсій, туристських маршрутів;
4. Використання в оздоровчих та рекреаційних цілях (розміщення санаторіїв, профілакторіїв, SPA-курортів);
5. Відкриття магазинів сувенірів, книжок, буклетів і супутніх товарів;
6. Діяльність кафе, ресторанів, підприємств громадського харчування в
межах фортифікаційних комплексів;
7. Діяльність готелів, кемпінгів, автостоянок тощо;
8. Проведення конференцій, зустрічей, симпозіумів;
9. Робота науково-методичних центрів, університетів, архівів;
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10. Робота військово-історичних товариств, проведення історичних реконструкцій і демонстрацій;
11. Проведення фестивалів, турнірів, театральних вистав та ін.;
12. Передача наявних комплексів у концесію [2].
Новим явищем у збереженні фортифікаційних споруд є «краудфандинг»
або громадське фінансування – співпраця людей, які добровільно об’єднують
свої кошти чи інші ресурси, щоб підтримати зусилля інших людей або організацій. Прикладом успішного використання краудфандингу у збереження
фортифікаційних споруд стала купівля французького замку Шато МотШанденьє у грудні 2017 р. Участь у платформі взяли близько 6500 інтернеткористувачів із 45 країн світу, які зібрали 500 тисяч євро на купівлю замку за
допомогою сайту Dartagnans, який працює у сфері збереження культурної
спадщини. Кожен учасник отримав можливість називатися власником королівської нерухомости, а також право навідуватися до замку, контролювати
хід реставрації, впливати на прийняття рішень, пов’язаних із подальшим використанням комплексу [2].
Переобладнання середньовічних замків під готелі – ще один поширений
напрям їхнього використання в туризмі. Серед найвідоміших замків, які займаються готельним бізнесом:
• у Німеччині – Шенбурґ та Вернберґ;
• у Великобританії – Торнбері, Амберлі, Гленгаррі, Далхаузі, Рутін, Ешфорд (на території замку працює приватна школа соколиного полювання);
• у Франції – Шато Кодігнат, Шато Форт Седан, Шато Есклімон, Шато
де Кодінья (в замку діє ресторан, нагороджений Червоною зіркою путівника
Мішлен).
В Еспанії успішно функціонує мережа «парадорів». Парадори – це відреставровані і обладнані всім необхідним для комфортного проживання замки або фортеці, стародавні палаци чи садиби, резиденції та манастирі. Вартість проживання в таких замках-готелях відносно невисока, оскільки вони
перебувають у державній власності.
Сучасною практикою є передача фортифікаційних споруд у концесію –
договір про передачу історичних фортифікаційних комплексів, що належать
державі чи територіальній громаді, на платній та строковій основі в експлуатацію іншим державам, іноземним фірмам, приватним особам, за умови взяття концесіонером на себе певних зобов’язань, майнової відповідальності та
можливого підприємницького ризику [3].
Передача фортифікаційних будівель та замків у приватну власність поки-що представлена поодинокими випадками. Така практика поширюється
лише на ті пам’ятки, які потребують масштабної реставрації і ще не адаптовані для прийому відвідувачів. Прикладом такого об’єкта є замок Хентер у
Румунії.
В державах ЕС звичним явищем стало придбання фортифікацій за невеликі кошти. Невисока ціна пам’ятки пояснюється тим, що власник у подальшому вкладає значні кошти у її відновлення. Процес реставрації вимагає від
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власника співпраці з відповідними фахівцями. Обов’язковою умовою є також
статус відкритості та публічності придбаного об’єкта.
Традиційним напрямом використання об’єктів історико-культурної спадщини Румунії в сучасних умовах є створення музейних комплексів та експозицій. Низка історичних будівель функціонують як замки-музеї і окрім постійних експозицій реґулярно пропонують відвідувачам різноманітні тематичні виставкові заходи. Прикладом такого використання є замок-музей Комаромі в селі Отомань, в якому щорічно проводиться більше 10 виставок. Для
успішного проведення ділових заходів у будівлі облаштовано сучасний конференц-зал.
Замок Лазар функціонує як музей сучасного мистецтва. У ньому також
діють постійні експозиції писанок і таксидермічна лабораторія. Експозиція
замку Міко розділена на 5 відділів і представлена численними історичними
експонатами, шедеврами декоративно-прикладного мистецтва, книгодрукування, іконопису та деякими тимчасовими виставками. Відвідувачів також
приваблюють вдало реконструйовані середньовічні замкові приміщення.[4]
Найуспішнішим прикладом залучення фортифікаційної споруди до сфери туризму залишається Тронна фортеця в Сучаві. В 2016 р. тут було організовано першу виставку середньовічної зброї Молдови, геральдики молдовських правителів та аристократії XIV–XVII ст.ст. Мультимедійні системи з середньовічними історичними темами і відеопроєкції з предметами історії фортеці репрезентують використання інновацій як сучасного напрямку використання фортифікаційних споруд у розвитку туризму реґіону [5].
Одним із сучасних інструментів підвищення атрактивности фортифікаційних споруд Румунії є запровадження анімаційних програм для урізноманітнення дозвілля відвідувачів та проведення івентів.
З-поміж різноманітних заходів, що відбуваються у фортифікаційних
комплексах, найбільшою популярністю користуються:
• інсценовані вистави зі світловими та звуковими ефектами, які відбуваються у вечірній та нічний час доби;
• проведення екскурсій, військово-історичних реконструкцій, бенкетів,
пригодницьких ігор, концертів, музичних та театральних заходів, фестивалів,
лицарських турнірів тощо.
Крім лицарських турнірів та фестивалів середньовічної культури в замках проводять різноманітні свята, ярмарки, фестивалі сучасної та класичної
музики, спортивні змагання, конференції, 3D-проекції тощо. Наприклад, у
фортеці Орадя відбувається свято хліба, різноманітні середньовічні ремісничі
та різдвяні ярмарки, численні музичні фестивалі, під час одного з яких також
проводиться фестиваль фарб.[6]
Актуальними інноваціями у використанні історичних об’єктів є ландшафтний дизайн та проєктування. Прикладом реалізації такої ідеї є найбільший бароковий комплекс Карпатського реґіону Румунії – замок Весселені в
Жібоу. Дві куполоподібні сучасні оранжереї лаконічно вписуються в замковий комплекс і посилюють його атрактивність.
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Проєкт «Відновлена фортеця», що фінансується ЕС, спрямований на розвиток та промоцію туристського потенціалу історичних укріплень у транскордонному районі Боснії та Герцеґовіни, Адріатичної Хорватії та Чорногорії. Його робота в цій царині передбачає застосування інноваційних підходів
до демонстрації цифрового вмісту про культурно-історичну спадщину, складеного в рамках проєкту.
Одним із головних досягнень проєкту буде створення на кожній ділянці
«Вікна реальності фортеці», що підвищить привабливість фортець та послужить каналом збуту шляхом створення унікального культурного маршруту
історичних фортець. Він випускається у формі сенсорного екрану з додатком,
що дозволяє відвідувачам здійснити екскурсію іншими трьома фортецями за
допомогою технології прямого потокового передавання. Усі чотири фортеці,
охоплені проєктом, отримують вигоду від встановлення найсучасніших аудіо-гідів, тоді як цифрові кіоски з сенсорним екраном, що відображають інформацію про фортеці, встановлюються в містах, де вони розташовані, та навколо них. Фортеці Святого Михайла, Кліс, Врандук та Канлі-Кула мають
дуже високу історичну цінність і відіграють важливу роль у створенні спільних пропозицій для туристів у прикордонній зоні між трьома країнами [6].
Наразі найпопулярнішим напрямом використання замків та фортець є
створення в них музеїв. Але сьогодні звичні (стаціонарні) музейні експозиції
вже не становлять великої цінности для відвідувачів, не викликають інтерес,
оскільки являють собою лише стандартну інформацію – текст чи розповідь і
зображення, в той час, коли першочерговою метою туриста є отримання вражень. Тому в сучасних умовах все більшої ваги набуває концепція «живого»
музею шляхом створення інтерактивних інсталяцій та використання аудіо- та
відеотехніки, 3D-проекцій, сенсорів тощо.
Розвиток інноваційних технологій та техніки вимагає створення загальної інформаційної бази, яка б містила всі дані щодо будь-якої сфери життєдіяльності, що доступні, певною мірою, тим чи іншим особам та інституціям у
будь-який час. Тож розробка віртуальних клонів фортифікацій та їхня популяризація шляхом створення віртуальних турів та аудіо-екскурсій – це важливий засіб промоції історичних споруд, який має лягти в основу стратегії
використання цих споруд у розвитку туризму реґіону. Така стратегія використання фортифікацій може розглядатися в концепції нової форми туризму –
смарт-туризму. У цьому контексті важливою складовою є промоція за сприяння соціальних мереж – Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, відеохостингів – YouTube, Dailymotion, Vimeo тощо.
1. Закон України «Про інноваційну діяльність». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
40-15#Text
2. King of their very own castle: 6,500 strangers scrape together 500,000 euros to buy and restore crumbling one-time party palace in French. URL: www.dailymail.co.uk/news/article5148885/Strangers-club-buycrumbling-French-castle.html
3. Лисий І. Туристично-рекреаційна адаптація замків Івано-Франківської області в період
1991–2016 рр.: аналіз ключових проблем // Емінак: науковий щоквартальник. – 2016. –
Вип. № 3 (15). Том 4. – С. 102-106.
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4. The Miko Citadel and the Szekely Museum of Ciuc. URL: www.imperialtransilvania.
com/2017/06/17/read-more/argomenti/places-of-interest-1/articolo/the-miko-citadel-and-theszekelymuseum-of-ciuc.html
5. Princely Fortress of Suceava. URL: https://muzeulbucovinei. ro/en/arhive/11738
6. Colours Festival Oradea. URL: www.facebook.com

Кара Христина

ЄВРОПЕЙСЬКІ ФОРТИФІКАЦІЇ ТА
ЇХНЄ ВИКОРИСТАННЯ В ТУРИЗМІ
Туристична індустрія є однією з найбільш динамічних галузей економіки. Більше того – зміст туризму щоразу збагачується, тож сьогодні це не
тільки звичайна організація подорожей з метою відпочинку. У наш час зростає інтерес до замкової спадщини в туристичних цілях. Варто зазначити, що
Європа характеризується забезпеченістю замкового потенціалу, що створює
нові можливості для успішної організації різних видів туризму – історичного,
культурного, пізнавального, рекреаційного, релігійного, етнічного, виставкового, тематичного (дегустаційні винні тури, кінний туризм, фехтування та
лицарський турніри, бали та карнавали, святкування урочистих подій) тощо.
Розвинені європейські країни, включаючи Польщу, Німеччину, Португалію, Великобританію, Іспанію, Італію, Францію та інші, давно оцінили
економічний вплив зростаючого попиту на туристичному ринку власної країни завдяки наявності замків та палаців. Пам'ятки охороняються державою і
добре доглядаються в цих країнах. Відповідний рівень промоції забезпечує
підвищення туристичної привабливості європейських укріплень.
Існують різні сфери діяльності, які включають процеси, починаючи від
реставрації замку до організації туристичних послуг. Серед них: оздоровче та
рекреаційне використання; санаторії, профілактичні лікарні; присвоєння
об'єкту статусу пам'ятки історії та архітектури місцевого або державного рівня (добудова музеїв з експозицією історичних періодів, організація екскурсій,
туристичних маршрутів); виготовлення буклетів та супутніх товарів, відкриття сувенірних крамниць, книг; бізнес і культурні контакти, конференції, зустрічі, симпозіуми; інформаційне забезпечення діяльності туристичного
центру; проведення фестивалів, турнірів, театральних вистав. [1]
Велика кількість історичних та архітектурних споруд у Європі використовується в готельному господарстві. Королівські замки та дворянські аристократичні двори частково або повністю перетворені на музеї, історичні пам'ятки, а, отже, є об'єктами туристичних екскурсій.
Польща – одна з країн Європи, де епоха Середньовіччя добре представлена і втілена в архітектурі. У наш час замки та навіть їх руїни є популярними туристичними напрямками.
У Польщі збереглися понад 500 середньовічних фортифікацій. Одними з
найвідоміших та найкраще збережених є замкові комплекси у містах Мальборк (у 1997 році внесений до Списку Світової спадщини ЮНЕСКО), Красі145

чин, Лідзбарк-Вармінський, Ланьцут, Неполомиці, Бжег, Краків та Варшава.
Замок Мальборк є найбільшим цегляним замком у світі, де колись знаходились Тевтонські лицарі. Замковий музей з більш як 700-річною історією налічує 23 колекції в галузі мистецтва, художніх промислів, архітектури та історії. Серед популярних подій: організація вистав зі світловими та звуковими
ефектами; нічні екскурсії; тематичні військово-історичні реконструкції; банкети; пригодницькі ігри; концерти; музично-театральні заходи; фестивалі
тощо. [1;2]
Варто зазначити, що фестивалі середньовічної культури та військовоісторична реконструкція є дуже популярними подіями в замкових комплексах Польщі. Щороку проводиться понад 100 лицарських турнірів. Більше того, укріплення є об’єктами різноманітних ярмарків, фестивалів сучасної та
класичної музики, спортивних змагань, конференцій. Наприклад: свято вина
та меду у замку Ґродзець; середньовічні ярмарки в замку Кетцін; кінні змагання у замку Клічкув; дегустація старовинних польських страв, музика відповідної епохи у замку Баранова-Сандомеж; міжнародний музичний фестиваль у Ланьцутському замку. [2]
Відкриття готелів у замкових будівлях – поширений спосіб залучення їх
до туристичного бізнесу. Прикладами таких готелів є замки в містах Красічин, Чоха, Ґродно, Клічкув, Битів, Неполомиці, Рин. Сучасний замковий готель у Польщі – це цілий комплекс з різноманітними послугами. Хороший
приклад – замок Клічкув. Тут є готельні номери, басейн, сауна, SPA-центр,
виставкові та бізнес-центри, ресторан, кафе, конференц-зал.
Польські напівзруйновані середньовічні замки беруть участь у туризмі
та належним чином утримуються, щоб уникнути їх подальшого руйнування.
Серед цих заходів: облаштування території, розміщення інформаційних стендів, охорона пам’ятників, проведення анімаційних заходів, використання підземних приміщень. Прикладами є руїни замків у населених пунктах Бабіце,
Огродзенець, Ойцув, Рацьонжек, Торунь, Чорштин та ін. [2]
Нині багато замків у Польщі є приватною власністю, і є відкритими для
відвідувачів. На даний час це поширена практика в європейських країнах.
Власники середньовічних замків у Польщі підписують угоду з державою,
згідно з якою вони зобов’язані піклуватися про стан фортифікації. Варто зауважити, що вартість таких пам’яток не надто висока, адже процес відновлення вимагає співпраці з відповідними спеціалістами, постійного контролю,
а також, щоб замок був загальнодоступним. [1]
Замковий туризм у Польщі розвивається сьогодні, використовуючи найкращі власні та світові досягнення. Більше того, кількість об’єктів, які активно беруть участь у туристичному бізнесі, щороку збільшується.
Сонячна Португалія відома не лише красою своїх пляжів, а й одним із
найзначніших скарбів Європи – замковою спадщиною. Популярною практикою є організація тематичних фестивалів на території замків, що є чудовою
атракцією для туристів.
Фестиваль «Форте» проходить щороку у замку Монтемор-о-Вельо, з
основним акцентом на електронну музику, візуальне та виконавське мистец146

тво. Замок є об’єктом національної спадщини та культурною пам'яткою Португалії. Фестиваль-ярмарок у замку Обідуш також не залишить байдужим
жодного шукача пригод. Дух Середньовіччя віє звідусіль: геральдичні знаки,
мандрівні менестрелі, ремісники, лицарські турніри, репліки стародавньої
зброї та інструментів, їжа і напої. Окрім цього, щоразу проводяться лекції різної тематики. Минулого року, наприклад, розповідали про вогонь та його
використання в часи Середньовіччя. Варто згадати й про такі популярні замки, як Лейрія, Пена, Санта-Марія-дель-Фйоре, Алмоурол, Марван та інші. [3]
Ще один вдалий приклад – досвід Великобританії. У замку Ворик туристів очікує великий вибір помешкань: середньовічні намети, будиночки рицарських сіл та романтичні вежі-люкс в замку. Основні елементи стратегії
залучення відвідувачів: доступність, комунальні послуги, покажчики та інформація різними мовами, регулювання кількості відвідувачів (зменшення
черг), цінова політика (єдина плата за вхід, знижки). Туристів очікує великий
вибір помешкань: середньовічні намети, будиночки лицарських сіл та романтичні вежі-люкс в замку. [1]
Однією з популярних пропозицій для туристів є святкування весілля в
околицях фортеці. Наприклад, замок Пекфортон – це ідеальне місце для церемонії у середньовічному стилі. Можна організувати як пишну подію, так і
невеличке свято у сімейному колі. Також замок пропонує різні унікальні заходи для туристів. Наприклад: стрільба з лука, пошуки скарбів, лазерна стрілянина.
Варто згадати і про темний туризм, який теж користується популярністю
у туристів. Однією з найвідоміших дестинацій є замок Буда в Угорщині, а також фортифікації в Румунії, Чехії, Шотландії, Англії. У них туристи можуть
відчути подекуди моторошну, але неповторну атмосферу, насолодитися нічною панорамою міста, поринути в алхімію, магію, міфи, легенди та історію.
Замок Бран у Бухаресті, або «замок Дракули», приваблює туристів з усіх куточків світу – любителів примарного туризму. [5]
Отже, найкращі європейські замки закликають туристів до середньовічних екстер’єрів та розкішних інтер’єрів, дегустаційних меню для гурманів та
підземних винних погребів, унікальних подій та розваг. Багато замків перетворилися на чарівні готелі, оточені мальовничою місцевістю, а для незвичного досвіду для туристів, які полюбляють темний туризм, є безліч замків, що
задовольняють всі «темні фантазії».
Таким чином, нині замковий туризм – це не лише традиційні екскурсії, а
й незвичний досвід, нові виклики, цікаві пригоди, незабутні емоції та неймовірні враження.
1. Аніпко Н.П. Рекреаційно-туристичне використання середньовічних замкових комплексів Польщі // Рекреаційно-туристичне природокористування в Східноєвропейському
регіоні: сучасний стан і перспективи. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (21–23 жовтня 2010 року). – Чернівці:Чернівецький нац. ун-т,2010. – С. 26-30.
2. Zamkie Polskie. URL: www.zamkipolskie.com/index.html
3. 19 Best Castles In Portugal To Visit. URL: https://handluggageonly.co.uk/2017/12/25/19beautiful-castles-portugal-visit/
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Божук Тетяна – д.г.н., професорка, завідувачка кафедри географії України та туризму Тернопільського національного педагогічного університету імені
Володимира Гнатюка (tbozhuk@gmail.com)
Болтанюк Петро – завідувач сектору «Музей старожитностей» Кам’янецьПодільського державного історичного музею-заповідника (arxeolog.
militari@gmail.com)
Борисова Оксана – к.г.н, доцентка кафедри туризму Національного педагогічного
університету імені Михайла Драгоманова (mariaborysova@gmail.com)
Борняк Уляна – к.г.-м.н, доцентка кафедри мінералогії, петрографії і геохімії
Львівського національного університету імені Івана Франка (u.bornyak
@ukr.net)
Брайчевський Юліан – к.г.н., доцент кафедри країнознавства та туризму Київського
національного університету імені Тараса Шевченка (yulian_b@ukr.net)
Величук Юлія – студентка 2 курсу кафедри «Економіка та туризм» Академії рекреаційних технологій і права (velichuk04@gmail.com)
Винниченко Ігор – к.г.н., доцент кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, директор Інституту
досліджень діаспори (ingvar80@ukr.net)
В'ялець Андрій – заступник генерального директора з наукової роботи Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця» (faust3@ukr.net)
Галаган Олександр – к.г.н., завідувач лабораторії Екології ландшафту Київського
національного університету імені Тараса Шевченка (geolab@ukr.net)
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Ганенко Юлія – здобувачка другого (маґістерського) рівня вищої освіти другого
року навчання кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка (yuliagasya@gmail. com)

Гапоненко Ганна – к.е.н., доцентка кафедри туристичного бізнесу та країнознав-

ства Харківського національного університету імені Василя Назаровича
Каразіна (a.i.gaponenko@karazin.ua)

Гладкий Олександр – д.г.н., професор кафедри туризму та рекреації Київського національного торговельно-економічного університету (alexander.gladkey
@gmail. com)
Гринюк Діана – к.г.н., асистентка кафедри країнознавства та туризму Київського
національного
університету
імені
Тараса
Шевченка
(dianagr1987@gmail.com)
Дацюк Олена – маґістерка, завідувачка відділу «Історія фортифікації» Національного
історико-архітектурного
музею
«Київська
фортеця»
(novodfort@gmail.com)
Дзівалтовський Вячеслав – методист Центру військово-патріотичного та спортивного виховання молоді «ДЕСАНТНИК» Святошинського району міста
Києва (dzivaltovskiy.v@gmail.com)
Дишко Олеся – к.пед.н., доцентка кафедри фізичної культури комунального ЗВО
«Луцький
педагогічний
коледж»
Волинської
обласної
ради
(ОlesyaDyshko@ukr.net)
Дубіс Лідія – д.г.н, професорка, в.о. завідувачки кафедри геоморфології і палеогеографії Львівського національного університету імені Івана Франка, професорка Католицького університету Яна Павла ІІ (Люблін) (lida.dubis@
gmail.com)
Думська Тетяна – завідувачка сектору промоції та комунікації Національного
заповідника «Замки Тернопілля» (dumska.tetyana@gmail.com)
Жукова Олена – к.і.н., доцентка, директорка Науково-методичного центру розвитку
музеєзнавства і пам’яткознавства Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» (28helen82@gmail.com)
Зінько Юрій – старший викладач кафедри туризму географічного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка (yuriy.zinko
@lnu.edu.ua; zinkoyuriy@gmail.com)
Зубко Аліна - здобувачка другого (маґістерського) рівня вищої освіти другого року
навчання кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка (alina.zubko711@gmail.com)
Калашник Євгеній – директор Білицького краєзнавчого музею (bilykymuseum@ukr.
net)
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Христина – маґістерка туризму,
(khrystynakaram@gmail.com)

seo-копірайтерка,

перекладачка

Килівник Володимир – к.м.н., доцент кафедри фізичної та реабілітаційної медицини
Вінницького національного медичного університету імені М.Пирогова
(vs.kulivnuk@ukr.net)
Клімова Алла – к.пед.н., доцентка кафедри туризму та рекреації Київського національного торговельно-економічного університету (a.klimova@knute.edu.
ua)
Кобаса Галина – м.н.с. Національного заповідника «Замки Тернопілля» (mazepa_
galja@ukr.net)
Ковтонюк Ольга – к.г.н., доцентка кафедри землезнавства та геоморфології Київського
національного
університету
імені
Тараса
Шевченка
(kovtonyuko@i.ua)
Корогода Наталія – к.г.н, доцентка кафедри фізичної географії та геоекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (nkorogoda
@ukr.net)
Кочеткова Ірина – к.г.н., доцентка кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Лисенко Валерій – викладач Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член правління Гільдії професійних
екскурсоводів та гідів-перекладачів (V.Lysenko@i.ua)
Логін Іван – здобувач другого (маґістерського) рівня вищої освіти першого року
навчання кафедри країнознавства та туризму Київського національного
університету імені Тараса Шевченка (igolden197@gmail.com)
Любіцева Ольга – д.г.н., професорка, завідувачка кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(loa13@ ukr.net)
Мазуранчик Зоряна – м.н.с. Національного заповідника «Замки Тернопілля»
(mazyranchuk_z@ukr.net)
Мальська Марта – д.е.н., професорка, завідувачка кафедри туризму Львівського
національного університету імені Івана Франка (malskym@ukr.net)
Мацука Вікторія – к.е.н., доцентка кафедри менеджменту Маріупольського державного університету (v.matsuka@mdu.in.ua)
Медведєв Ігор – к.н.д.у., доцент, с.н.с. КЗ Тростянецької міської ради «Музейновиставковий центр» Тростянецький» (trost_nkc@ukr.net)
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Мірзодаєва Тетяна – к.е.н, доцентка кафедри туристичного та готельного бізнесу
Національного університету харчових технологій (mirzodaeva@gmail.
com)
Парацій Володимир – с.н.с. Бережанського краєзнавчого музею (bkm1980@ukr.net;
paratsiy@ber.te.ua)
Пеняк Павло – к.і.н., с.н.с., доцент кафедри туризму ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (penyak.pavlo@gmail.com)
Петрик Василь – к.архітектури, доцент, начальник Управління охорони об’єктів
культурної спадщини Департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА (vasylpetryk71@gmail.com)
Погорільчук Наталія – к.г.н., доцентка кафедри землезнавства та геоморфології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (georada
@ukr.net)
Процюк Інна – н.с. Державного історико-культурного заповідника «Буша» (busha.
zapovidnik@gmail.com)
Сеньків Мар’яна – к.г.н., асистентка кафедри туризму Національного університету
«Львівська політехніка» (Mariana.I.Senkiv@lpnu.ua)
Сидорук Анна – к.пед.н., доцентка кафедри туризму та готельно-ресторанної справи
Запорізького національного університету (anna0956564651@gmail.com)
Смирнов Ігор – д.г.н., професор кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка (smyrnov_ig@ukr.net)
Старенький Ігор – к.і.н., п.н.с. Кам’янець-Подільського державного історичного
музею-заповідника (starenkiy_igor@ukr.net)
Терлецький Володимир – к.б.н., доцент кафедри економіки та туризму Академії рекреаційних технологій і права (filipter@rambler.ru)
Ткаченко Тетяна – д.е.н, професорка, завідувачка кафедри туризму та рекреації Київського
національного
торговельно-економічного
університету
(t.tkachenko@knute.edu.ua)
Трощинська Олена – м.н.с. Національного історико-культурного заповідника «Чигирин» (nikz.mas.v@ukr.net)
Уліганець Сергій – к.г.н., доцент, завідувач кафедри географії України Київського
національного університету імені Тараса Шевченка (uliganez@ukr.net)
Фастовець Оксана – к.пед.н., доцентка кафедри туризму Національного університету фізичного виховання і спорту України (fastovets_o@ukr.net)
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Цуй Джибо (Jibo Tsuy) – аспірант кафедри країнознавства та туризму Київського
національного університету імені Тараса Шевченка (495425548@qq.com)
Чепурний Олександр – завідувач відділу науково-освітньої роботи Національного
історико-культурного заповідника «Чигирин» (nikz.mas.v@ukr.net)
Чернега Олена – аспірантка кафедри туризму та рекреації Київського національного торговельно-економічного університету (chernehaelena@ gmail.com)
Чорна Марина – здобувачка другого (маґістерського) рівня вищої освіти першого
року навчання кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка (marinachorna1998@gmail.com)
Чуєва Інна – к.н.ф.в.с., доцентка кафедри туризму та готельно-ресторанної справи
Запорізького національного університету (denizenko@ukr.net)
Шпарага Тетяна – к.г.н., доцентка кафедри країнознавства та туризму Київського
національного університету імені Тараса Шевченка (tatiana.shparaga@
gmail.com)
Шультхайс Йорн – н.с. Hochschule Geisenheim University (ФРН) (Joern.
Schultheiss@hs-gm.de)
Ющенко Максим – дослідник фортифікації, ГО «КИУР» (maks.bilych@gmail.com)
Яремчук Соломія – студентка IV курсу кафедри географії України та туризму Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (siariemchuk@ukr.net)
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Упорядник І.Винниченко

За зміст, орфографію та стилістику тексту, а також за порушення
авторських прав відповідальними є автори публікацій

Збірка матеріалів міжнародного науково-практичного інтернет-семінару містить його програму та результати студіювань науковців, педагогів, аспірантів і студентів різних
реґіональних центрів, а також практиків туризму. У публікаціях висвітлюються та аналізуються питання потенціалу, стану та використання в туризмі фортифікації в Україні, реалій, викликів та перспектив фортець-музеїв, вітчизняного та зарубіжного досвіду промоції
фортифікацій, інновацій як засобу популяризації фортифікацій, туристського потенціалу
фортифікаційної спадщини світових війн.
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