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ВСТУП 

Кам’янець-Подільський називають фортифікаційною столицею 

України. Місто неодноразово привертало увагу інженерів, 

картографів, митців і мандрівників. Визначально, що у другій 

половині XVII ст., найпопулярнішим серед українських міст в 

середовищі європейських картографів став Кам’янець. Вже до 

середини XVIII ст. було опубліковано близько 20-ти гравійованих 

зображень міста авторства Йоганна Якуба де Рубейса, Йогана Георга 

Старке, Сієра де Дарсі, П'єра ван дер Аа, Зігмунда Капрала та ін. 

Плани Кам’янця друкувалися в кращих атласах світу, зокрема 

вміщені в багатотомній «Прекрасній галереї світу». Сьогодні 

оригінали цих зображень зберігаються в архівних і бібліотечних 

фонах Республіки Польщі, Литви, Швеції, Німеччини, 

Великобританії, Франції, Італії. 

Нажаль українській спільноті невідома більша частина 

мідьоритів і військово-топографічних планів Кам’янця-Подільського. 

Особливий інтерес становлять рані зображення міста виконані в 

кольорі: латинський план Кам’янця 1684 р., французький план міста 

1691 р., план Кам’янця на Поділлі 1700 р., художній план міста 

1729 р., військово-топографічні і фіксаційні плани 1735, 1753, 1761 

рр. Інтерес представляють також малодосліджені проектні плани 

виконані в кінці XVIII-ХІХ ст. 

Зображення міста цінні тим, що вони мають історичну, 

джерелознавчу та художню цінність. Навіть сучасний споглядач, в 

руки якого потрапило зображення міста XVII ст., відчує колорит 

архітектури стародавнього Кам’янця, палітру та неповторність стилю 

гравера. 
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Розділ І. 

КАТАЛОГ ІСТОРИЧНИХ ПЛАНІВ КАМ’ЯНЦЯ-

ПОДІЛЬСЬКОГО 

 

1.1. Мідьорити та історичні плани Кам’янця XVII ст 

 
Назва: Облога Кам’янця-Подільського Абази-паші  

[умовна назва] 

Дата: 1633 

Авторство: – 

Мова: латинська 

Типологія: зображення міста з пташиного лету 

Місце 

збереження: 

Національна бібліотека в Парижі 

Розмір: – 
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Назва: Місто Кам’янець з його близькими  

околицями 

Дата: 1672 

Авторство: – 

Мова: оттоманська (давня турецька), французька 

Типологія: зображення міста з пташиного лету 

Місце 

збереження: 

Архів морської служби Франції 

Розмір: 60,8х43,1 
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Назва: Кам’янець-Подільський 

Дата: 1673-1679 

Авторство: гравер, війт міста Кипріян Томашевич  

Мова: латинська 

Типологія: зображення міста з пташиного лету, 
мідьорит 

Місце 

збереження: 

– 

Розмір: 42х31,5 
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Назва: Кам’янець 

Дата: 1684 

Авторство: Джованні Джакомо Россі 
(псевдонім Йоганн Якуб де Рубейс) 

Мова: латинська 

Типологія: зображення з пташиного лету, мідьорит 

Місце 

збереження: 

м. Рим; Teatro delia Guerra Contro II Turco  
(1687 r.), tab. 34 

Розмір: 550 х 407 
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Назва: Кам’янець-Подільський 

Дата: 1691 

Авторство: Нікола де Фер 

Мова: французька 

Типологія: зображення міста з пташиного лету 

Місце 

збереження: 

Nicolas de Fer, Introduction là  
fortification (1695) 

Розмір: 212х286 
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Назва: Кам’янець 

Дата: 1692 

Авторство: Мішель Луїджі Муций 

Мова: італійська 

Типологія: зображення міста з пташиного лету 

Місце 

збереження: 

 
Lasagra lega la potenza Ottomana 

Розмір: 50х225 
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Назва: Кам’янець-Подільський 

Дата: 1693 

Авторство: П'єр Мортьє 

Мова: французька 

Типологія: зображення з пташиного лету, мідьорит 

Місце 
збереження: 

Амстердам; 
Nicolas de Fer, Les forces de l’Europe (1693 r.) 

Розмір: 210 x 281 
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Назва: Кам’янець-Подільський 

Дата: 1695 

Авторство: Йоган Георг Старке 

Мова: німецька 

Типологія: топографічний план 

Місце 

збереження: 

 
Краківський національний архів 

Розмір: 34х44 



 13 

 
Назва: Кам’янець за турків, проект  

великого генерала Яблоновського  
1699 року  

Дата: 1774 

Авторство: Йоган Доротея Сисанг 

Мова: французька 

Типологія: топографічний план 

Місце 

збереження: 

Ліпськ; De Jonsac, Histoire de  
Stanislas Jabonowski Castellan de  
Cracovie Grand General des  
Armees de Pologne 

Розмір: 171х238 
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1.2. Зображення і військово-топографічні плани міста XVIII ст. 

 
Назва: План Кам’янця-Подільського 

Дата: 1700 

Авторство: Сієр де Дарсі 

Мова: французька 

Типологія: топографічний план 

Місце 

збереження: 

 
Національна бібліотека Франції 

Розмір: 450х630 
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Назва: План точного розмежування  

фортеці Кам’янець 

Дата: 1706-1707 

Авторство: Анджей Гловер 

Мова: латинська 

Типологія: військово-топографічний план 

Місце 

збереження: 

 

Австрійська національна бібліотека 

Розмір: 370х300 



 16 

 
Назва: План міста Кам’янця 

Дата: 1713 

Авторство: архітектор Бенедикт Ренард 

Мова: французька 

Типологія: військово-топографічний план 

Місце 
збереження: 

Велика Британія, Королівська  
бібліотека її Величності Королеви  
Єлизавети ІІ 

Розмір: - 
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Назва: План Кам’янця 

Дата: 1714-1715 

Авторство: Йоган Георг Максиміліан фон  
Фюрстегоф 

Мова: французька 

Типологія: топографічний план 

Місце 

збереження: 

колекція саксонського військового 
інженера Йоганна Максиміліана Георга  
фон Фюрстенхофа 

Розмір: – 
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Назва: Кам’янець на Поділлі 

Дата: 1726 

Авторство: Габріель Боденер 

Мова: німецька 

Типологія: зображення з пташиного лету, мідьорит 

Місце 

збереження: 

Forces d'Europe oder die Mercktviirdigst- und 
Fümebmste 

Розмір: 160 x 279 
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Назва: Місто Кам’янець – столиця Поділля 

Дата: 1729 

Авторство: П'єр ван дер Аа 

Мова: французька 

Типологія: зображення міста з пташиного лету 

Місце 

збереження: 

 
«Le galerie agréable du monde» (v.20) 

Розмір: 256x339 
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Назва: План міста Кам’янця-Подільського 

Дата: 1735 

Авторство: Ян де Вітте 

Мова: польська 

Типологія: військово-топографічний план 

Місце 

збереження: 

відділ картографії Національної  
бібліотеки Польщі 

Розмір: 36,5х46,5 
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Назва: Кам’янець-Подільський – столиця  

Верхнього Поділля 

Дата: 1753 

Авторство: – 

Мова: французька 

Типологія: топографічний план 

Місце 

збереження: 

 
FKF 1748 Kar 

Розмір: 380х360 
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Назва: План Кам’янця на Поділлі 

Дата: 1761 

Авторство: Зігмунд Капрал, Хіллерс К. 

Мова: німецька 

Типологія: топографічний план 

Місце 

збереження: 

 
Національна бібліотека Польщі 

Розмір: 610х840 
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Назва: Rocher de Kamieniec 

Дата: 1774 

Авторство: Йоган Доротея Сисанг 

Мова: французька 

Типологія: топографічний план 

Місце 

збереження: 

Ліпськ; De Jonsac, Histoire de  
Stanislas Jabonowski Castellan de  
Cracovie Grand General des  
Armees de Pologne 

Розмір: 171х238 
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1.3. Проектні та фіксаційні плани Кам’янця-Подільського кінця 

XVIII – початку ХХ ст. 

 
Назва: План фортеці Кам’янця-Подільського  

з прилеглою ситуацією 

Дата: 1793 

Авторство: інженер Епарт 

Мова: російська 

Типологія: проектний план 

Місце 
збереження: 

РГВИА, ф.349, оп.17, д.597;  
фонди НІАЗ «Кам’янець» (копія) 

Розмір: – 
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Назва: Кам’янця-Подільський. Генеральний план  

фортеці з накладенням на ньому проекту 

Дата: 1794 

Авторство: інженер Карл Іванович Опперман 

Мова: російська 

Типологія: проектний план 

Місце 

збереження: 

 
фонди РГВИА 

Розмір: – 
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Назва: План Кам’янець-Подільської фортеці  

Дата: 1803 

Авторство: військовий інженер, граф  
Петро Корнілович Сухтелен 

Мова: російська 

Типологія: проектний, військово-топографічний 

Місце 

збереження: 

 
фонди РГВИА 

Розмір: – 
 



 27 

 
Назва: Геометричний спеціальний план  

передмість Кам’янця-Подільського 

Дата: 1821 

Авторство: Подільський Губернський землемір 
Рудліцкій, Кам’янецький повітовий 
землемір Шубський 

Мова: російська 

Типологія: фіксаційний план 

Місце 

збереження: 

 
– 

Розмір: – 
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Назва: План міста Кам’янця в проектному  

вигляді 

Дата: 1840 

Авторство: Подільська губернська креслярня 

Мова: російська 

Типологія: проектний план 

Місце 

збереження: 

 
Національна бібліотека Польщі 

Розмір: 610х840 
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Назва: План міста Кам’янця-Подільського 

Дата: 1861 

Авторство: – 

Мова: російська 

Типологія: топографічний план 

Місце 

збереження: 

РГВИА, ф.349, оп.17, д.597 (оригінал); 
Фонди НІАЗ «Кам’янець» (копія) 

Розмір: 69х57,5 (?) 
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Назва: План міста Кам’янця-Подільського 

Дата: 1916-1917 

Авторство: – 

Мова: російська 

Типологія: план 

Місце 

збереження: 

 

РГВИА, ф.418, оп.1, д.675 

Розмір: – 
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Розділ ІІ. 

ПЛАНИ МІСТА ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Іконографічні джерела з історії Кам’янця-Подільського в 

архівах і бібліотеках Республіки Польщі* 

У XVI-XVIII ст. Кам’янець був добре відомий політичним, 

військовим і релігійним діячам та європейській громадськості. Він 

знайшов свою багатогранну історико-архітектурну виразність у 

різних видах зображальних джерел, досить часто наносився на давні 

карти Європи та світу. Визначна композиційність архітектури не 

могла залишиться осторонь уваги граверів і картографів, які 

залишили після себе багату творчу спадщину. Давні зображення та 

історичні плани міста зберігаються в фондосховищах зарубіжних 

країн. Більша частина з них знаходяться в Польщі і є 

малодослідженими. 

У XVII ст. видавці з Італії, Франції, Німеччини, Голландії 

почали друкувати атласи, в яких зображали кращі міста Європи, 

серед них був і Кам’янець. До середини XVIII ст. у європейських 

виданнях було опубліковано близько 20-ти окремих гравійованих 

зображень міста. Сьогодні ці зображення і плани зберігаються в 

архівних установах і бібліотеках Польщі, Литви, Швеції, Німеччини, 

Франції, Італії, Туреччини. Особливий інтерес становлять зібрання 

розміщені в республіці Польщі. Плани і зображення Кам’янця-

Подільського містяться в Державному архіві в Познані, Бібліотеці 

Чарторийських в Кракові, Бібліотеці Ягеллонського університету, 

Курникській бібліотеці, Національній бібліотеці у Варшаві (основна 

колекція), Бібліотеці Варшавського університету, Університетській 

бібліотеці у Вроцлаві, Центральній бібліотеці географії та охорони 

навколишнього середовища у Варшаві, Центральній військовій 

бібліотеці у Варшаві, Фундації князів Чорторийських, Музеї 

Чорторийських у Кракові, Міському музеї Вроцлава, Національному 

музеї у Кракові, Національному музей в Познані, Національному 

музеї у Варшаві, Музеї польської армії у Варшаві, Замковому музеї в 

Мальборку, Бібліотеці Польської академії мистецтв та наук у Кракові, 

Бібліотеці Познанського товариства друзів наук у Познані, 

                                                 
* Див. публікацію: Пагор В. В. Іконографічні джерела з історії Кам’янця-Подільського в 

архівах і бібліотеках Республіки Польща // Науковий вісник Національного музею історії 

України. Збірник наукових праць. Випуск 4 / Відп. ред. Б. К. Патриляк. Київ: Національний 

музей історії України, 2019. С. 437-444. 
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Варшавському номерному центрі в Варшаві, Провінційній та 

муніципальній публічній бібліотеці в Бидгощі, Музеї королівського 

замку у Варшаві, Бібліотеці Національного інституту 

ім. Оссолінських в Вроцлаві. 

Перші історичні плани міста у науковий обіг ввели дослідники 

ХІХ ст., зокрема Помпей Батюшков. Готуючи до видання двохтомник 

про замки Поділля Юзеф Антоній Роллє згадує про план Кам’янця 

виконаний Кіпріаном Томашевичем. Дещо пізніше історик Олександр 

Прусевич описав історію міста, при цьому він використав як 

історичне джерело ряд планів міста. Найбільш ґрунтовний аналіз 

історичних мап зробив Єфимій Сіцінський. Його рукопис «Нариси з 

історичної топографії міста Кам’янця-Подільського та його околиць» 

до сьогодні залишається цінним джерелом для вивчення 

зображальних джерел Кам’янця-Подільського. Польський історик 

Олександр Чоловський використовував плани міста вивчаючи битви 

Ян III Собеського. Перший сучасний аналіз планів здійснив Тадеуш 

Новак. Інформацію про плани наводили в наукових розвідках Зенон 

Новак та Анджей Томчак, Даріюш Колодзєйчик, Марек Згурняк, 

Яцек Чубинський, Юстина Тухольська та Лешек Опірхал. З 

українських дослідників історичні плани міста ґрунтовно вивчали 

Петро Юрченко, Микола Петров, Ярослав Дашкевич, Ольга 

Пламеницька, Ярослав Матвіїшин. 

Серед польських дослідників останніми роками найбільш 

продуктивно працює над вивченням історії Кам’янця-Подільського 

Лешек Опірхал. Він є випускником фізико-математичного факультету 

Ягеллонського університету, другу освіту здобув навчаючись на 

водо-сантехнічному факультеті Краківського технологічного 

університету. За професією гідротехнік, захопившись історією 

Кам’янця і особливо вже неіснуючої системи гідротехнічних 

фортифікаційних об’єктів міста, розпочав ґрунтовно вивчати 

історичні плани. Підсумком його наукових студій стала монографія 

«Друковані плани, графіка та медалі з зображенням Кам’янця-

Подільського» видана в 2016 р. Сьогодні вказана книга є найбільш 

повним виданням історичних планів міста. До жовтня 2015 р. Лешек 

Опірхал віднайшов у архівних і бібліотечних фондах 52 плани та 

отримав згоду на їх публікацію. Початковим наміром дослідження 

було опублікувати узагальнений друкований та рукописний план 

міста з всіма існуючими та втраченими фортифікаціями. Подальша 

робота скоригувала задум до публікації найважливіших історичних 
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планів Кам’янця-Подільського. В перспективі Лешек Опірхал планує 

опублікувати всі плани Кам’янця (друковані та рукописні) з 

відповідними їх цифровими копіями для наукового послуговування 

польських та українських вчених. Це буде цінне джерелознавче 

видання для архітектурного, історичного, фортифікаційного вивчення 

Кам’янця-Подільського. 

Історіографічна ситуація, яка сьогодні склалася, розширює 

перспективи більш детально вивчити історичні плани міста які 

зберігаються в архівних та бібліотечних національних зібраннях 

Польщі. Цьому також сприяє проект онлайн-бібліотеки Polona, яка 

дає всім бажаючим можливість познайомитися з зібраннями 

Національної бібліотеки та інших культурних інститутів Польщі. З 

червня 2013 р. всі бажаючі мають доступ до цифрових колекцій 

Національної бібліотеки Польщі, які включають в себе найбільш 

важливі видання польської літератури, наукові матеріали, історичні 

документи, журнали, графіку, фотографії та карти. На даний час в 

онлайн доступі містяться понад 150 тисяч цифрових матеріалів. 

Користувачі можуть переглядати колекції і ділитися ними в 

соціальних мережах, а також заходити до бібліотеки, 

використовуючи Facebook. 

На сайті бібліотеки знаходиться 42 зображальних джерела міста 

Кам’янця-Подільського, які розміщені в рубриці «Мапи та атласи». 

Серед них особливий інтерес становлять високоякісні плани міста 

виконані в кольорі: латинський план Кам’янця 1684 р., план Кам’янця 

на Поділлі 1700 р., план Кам’янця-Подільського 1761 р. Серед планів 

XVII-XVIII ст. інтерес представляють малодосліджені – 1698, 1725, 

1735, 1761 та 1774 рр. 

Характеризуючи окремі з них, привертає увагу два подібних 

плани міста виконанні в 1684 р. Зберігаються вони в фондах 

Національної бібліотеки Польщі. Перший з них виконаний в кольорі з 

експлікацією на латині. Автором плану є картограф Джованні 

Джакомо де Россі (1650-1691), відомий під псевдонімом Йоганн Якуб 

де Рубейс. Це умілий гравер і спадкоємний видавець мап і видів міст. 

Він був власником граверні при Храмі св. Марії у Римі, яка перейшла 

в спадок від батька. Останній відомий тим, що винайшов найбільш 

прогресивну друкарську машину XVII ст. У цій римській граверні 

побачив світ план Кам’янця 1684 р., опублікований у виданні «Teatro 

delia Guerra Contro II Turco» (1687). Графічно на плані подано місця 

розташування бойових точок, озброєння та деталізовано 
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розташування варти. Виразно зображено Старий і Новий замки. 

Відтворено оборонне коло потужного каньйону з нанесеною 

фортифікаційною системою споруд, з’єднаною з укріпленнями замку. 

 
Іл. 1. Кам’янець (1684 р.) 

Автором другого плану міста (див. іл. 1) є Джакомо Кантеллі де 

Віньола (1643-1695). Можна стверджувати, що Джакомо Кантеллі 

перебував в Кам’янці з метою створення плану міста 1684 р. Кантеллі 

тісно співпрацював з Джованні Джакомо де Россі (1627-1691), вище 
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згаданим видатним італійським друкарем і видавцем, який 

опублікував атлас в стилі бароко «Mercury Geografico». У першому 

виданні вміщено 19 карт Джакомо Кантеллі. Ймовірно зображення 

міста виконане Джакомо Кантеллі стало основою для створення 

кольорового плану опублікованого в атласі Джованні Джакомо де 

Россі. 

Зображення Кам’янця 1684 р. викладає інтерес своєю 

детальністю у відтворенні міських фортифікацій. Розміри плану 

складають 79x52 см. Експлікація виконана латиною, розміщена на 

лівій стороні карти. План яскраво ілюструє обороноздатність міста, 

перспективний вигляд фортець із врахуванням всіх переваг 

природно-георафічних факторів. Квартали Старого міста подано 

заштрихованими. Зображено розташування гармат на валах та 

пушкарів. 

В той час окрім італійців містом зацікавилися і французькі 

гравери. Одним з ниє є вмілий картограф Нікола де Фер (1646-1720). 

Він опублікував понад 600 окремих карт і був призначений 

географом короля. З картографування України, найвідоміші його 

праці «План Мукачевської фортеці». Останніми роками вдалося 

встановити, що він опублікував зображення міста з пташиного лету 

відоме як «План Кам’янця на Поділлі, 1691 р.» вміщене у 

фортифікаційному виданні 1695 р. «Introduction là fortification». План 

є одним з найбільш визначних зображень міста XVII ст., виконаний в 

кольорі з детальним нанесенням житлової та фортифікаційної 

забудови. Зображення відтворює загальну схему розташування 

Кам'янця на місцевості, його найважливіші укріплення по кромці 

каньйону, Старий і Новий замки, чітку локалізацію культових споруд 

і будівель. Разом з цим, в зображенні є ряд домислів автора. 

Особливістю плану є те, що зображення міста виконано дзеркально. 

План став основою для створення пізніших зображень міста початку 

XVIII ст. 

Одне з маловивчених зображень міста, яке також зберігається в 

фондах Національної бібліотеки Польщі, є план Кам’янця 1729 р. 

відомий під назвою «Місто Кам’янець – столиця Поділля». 

Опублікував його знаменитий голландський картограф і видавець 

П’єр ван дер АА (1659-1733). Найвідомішою його роботою є 27-ми 

томне видання «Galerie Agreable du Monde», яке вміщує понад 3 тис. 

карт. В томі 20 «Прекрасної галереї світу» було опубліковано 

згаданий план Кам’янця 1729 р. На ньому топографічно точно 
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фіксується географія розташування міста, характер архітектурних 

домінант, фортифікаційних споруд, лінії укріплень, розпланувальну 

структуру садиб, трасування вулиць, об’ємно-просторові особливості 

безповоротно втрачених церков. На зображенні видно бурхливе 

соціально-економічне життя міста: околиці заповнені пішоходами, 

шляхами в місто через передмістя (Карвасари, Польські фільварки) 

їдуть вершники, воли тягнуть вози наповнені крамом. Цим автор 

підкреслив, що Кам’янець в той час був центром бурхливого 

економічного життя регіону через який проходив торговий шлях з 

східних країн на Захід. 

Багата архітектурно-культурна спадщина Кам’янця-

Подільського відбилася в інших зображеннях і планах. Місто 

привернуло увагу французького картографа Сієра де Дарсі, 

картографів Йогана Георга Старке та Зігмунда Капрала, які 

підготували топографічні плани міста 1700 та 1761 рр. з описами 

німецькою мовою. Мистецтвознавець та реставратор Ольга 

Пламеницька пояснює велику популярність Кам’янця і наявність 

ряду пізніших модифікацій «Виду Кам’янця» надрукованих в 

Аугсбургу, Парижі, Амстердамі, Франкфурті на Майні. Це тому що у 

70-80-х рр. XVII ст. увага всієї Європи була прикута до слов’янських 

земель, де християнський світ вів боротьбу з Оттоманською Портою. 

Подальше дослідження історичних планів Кам’янця, які 

знаходяться в архівних та бібліотечних установах Польщі, сприяє 

студіюванню історичної топографії, об’єктивному відтворенню його 

містобудівної історії та неповторного архітектурного образу. 

Джерелознавча цінність цих іконографічних матеріалів підкріплена 

практичною стороною, адже розкриття деталей забудови і 

архітектурних компонентів давніх будов, сприяє проведенню 

реставрації пам’яток архітектури міста. Перспективи подальших 

досліджень теми вбачаються у виявленні, систематизації та науковій 

атрибуції всіх існуючих зображальних джерел з історії міста. 
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2.2. План Кам’янця-Подільського Яна де Вітте (1735 р.)* 

XVIII ст. в історії Кам’янця-Подільського залишається одним з 

маловивчених періодів фортифікаційного будівництва. На той час 

більшість фортифікаційних об’єктів міста, збудованих в XV-XVI ст., 

виявилися функціонально застарілими з військової точки зору. 

Середньовічні оборонні споруди – брами, міські стіни і башти вже не 

витримували тривалого артилерійського обстрілу. Поява 

далекобійних штурмових гармат призвела до того, що інженери 

проектували нові види укріплень. З цієї точки зору перед 

комендантами Кам’янця-Подільського постало завдання повсякчас 

удосконалювати фортифікації, покращувати обороноздатність міста. 

Свідченням цьому є численні проектні плани Кам’янця виконані у 

XVIII ст., зокрема: Сієра де Дарсі 1700 р., Анжея Гловера 1706 р., 

Бенедикта Ренарда 1713 р., Йогана Георга Максиміліана фон 

Фюрстегофа 1714-1715 рр., Яна Вітте 1735 р., Крістіана Дальке 1736 

р., Зігмунда Капрала 1761 р. та ін. 

Серед вище наведеного переліку увагу привертає план Кам’янця-

Подільського 1735 р., який виконав молодий архітектор, поручик 

артилерії коронної Ян Вітте (1709-1785). Автор плану народився 8 

липня 1709 р. в родині переселенців з Голландії. Тривалий час була 

популярною версія про вірменське походження родини Віттів. У 

1726 р. закінчив єзуїтський колегіум в Кременці. Військову службу 

розпочав в корпусі коронної артилерії. Відомо, що це була 

високоосвічена молода людина. Навчальні заклади єзуїтів давали на 

той час найкращу освіту. Навчальна програма відповідала завданням 

підготовки майбутніх державних діячів, включала вивчення 

іноземних мов, в т. ч. латині, політики, математики, економічних 

наук, історії, військової та цивільної архітектури. Здобуті знання з 

військової справи та архітектури привели Яна Вітте на військову 

службу в Кам’янець-Подільський. Його успіхи в кар’єрі були тісно 

пов’язані з визначним державним і політичним діячем Речі 

Посполитої, представником шляхетського роду і магнатства 

Вацлавом-Петром Жевуським (1706-1779) [1]. Він відомий ще як 

                                                 
* Див. публікацію: Пагор В. В. Співпраця Яна Вітте та Вацлава Жевуського в питаннях 

посилення обороноздатності Кам’янця-Подільського // Аспекти вивчення, збереження і 

використання культурної спадщини Волині та Поділля: матеріали круглого столу / [редкол.: 

В. В. Фенцур (голова), Л. Й. Рудюк (заст. голови), В. В. Пагор (відп. за випуск) та ін.]. 

Кам’янець-Подільський: Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець», 

2018. С. 59-62. 
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поет, драматург, політичний письменник, теоретик поезії, меценат і 

покровитель мистецтва [2]. Коріння шляхетського роду Жевуських 

сягають XVI ст. Рід Жевуських був відомий в Польщі численними 

старостами, воєводами, офіцерами, представниками шляхти і 

магнатства. Вацлав Жевуський досить рано, у 18-річному віці, 

розпочав державну кар’єру. 17 жовтня 1732 р. став польним 

коронним писарем. 24 лютого 1734 р. Юзеф Потоцький призначив 

Вацлава Жевуського комендантом Кам’янця-Подільського та всіх 

прикордонних фортець. Заступаючи на посаду коменданта виголосив 

промову про необхідність посилення фортифікацій міста. В середині 

1730-х рр. зародилася співпраця коменданта з талановитим 

підлеглим, поручиком артилерії коронної Яном Вітте. В. Жевуськй 

доручає йому розробити план Кам’янця-Подільського 1735 р. Мета 

плану – відобразити стан оборонних споруд міста і нанести нові 

фортифікаційні проекти, які, після реалізації, посилили б 

обороноздатність міста. 

Сьогодні план зберігається у відділі картографії Національної 

бібліотеки Польщі (розмір 36,5х46,5 см.) [3]. Його електронна версія 

представлена в онлайн-бібліотеці Polona [4]. План виконано в 

кольорі, з орієнтацією та шкалою лінійного масштабу. На ньому 

нанесено існуючі та проектні оборонні укріплення Кам’янця-

Подільського, які відображені в експлікації до плану польською 

мовою (див. переклад в дод. № 1.). 

Дод. № 1 

Експлікація до плану Кам’янця-Подільського 1735 р. 

A. Місто Кам’янець N. Батарея св. Марії 

B. Старий замок O. Батарея св. Михаїла 

C. Новий замок P. Батарея св. Станіслава 

D. Польська брама Q. Батарея св. Трійці 

E. Руська брама R. Батарея 

F. Брама замкова S. Проект батареї Жевуського. 

G. Брама нова T. Вали незавершені. 

H. Батарея св. Урсули U. Парапети [понад каньйоном] 

I. Батарея св. Терези W. Башти міські 

K. Батарея св. Мартина X. Цейхгаус 

L. Батарея св. Яна Y. Мури 

M. Батарея св. Григорія Z. […] 

Постає питання, яким був основний задум плану Яна Вітте? На 

основі цього картографічного джерела простежується концепція 
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оборони міста, розроблена архітектором за погодженням Вацлава 

Жевуського. Для неї характерні ряд особливостей. По-перше, в плані 

відводиться значна роль в потребі будівництва нових оборонних 

мурів для захисту міста. Зокрема, спорудженню оборонного муру по 

кромці каньйону від Пільної до Підзамецької брами, прикриття 

північної ділянки перед Новим замком та ділянки від Південного 

бастіону до Нового замку. Захист міста планувалось посилити двома 

оборонними спорудами розташованими по кромці каньйону. Перший 

мав розташовуватися вздовж каньйону від Вірменського бастіону до 

Польської брами, другий (більш потужній) мав прикривати південно-

східну частину Старого міста, сполучивши башти Гончарську, 

Різницьку та Кравецьку. По-друге, основний акцент в обороні міста 

відводився артилерії. Захист міста мали забезпечувати 11 батарей [5]. 

У фортифікаційному значенні, батарея ефективно прикривала 

артилерію і протистояла наступальним засобам XVIII ст. Водночас 

давала можливість здійснювати далекий прицільний артилерійський 

обстріл. Батареї мали б прикривати все Старе місто. Концептуально, 

після їх будівництва, все місто мало стати укріпленою фортецею, 

захищене артилерією. Особливу увагу відведено найбільш потужній 

батареї, яка нанесена на план Ян Вітте 1735 р. під назвою «S. Проект 

батареї Жевуського». Вона названа на честь діючого коменданта 

міста. Батарея була запроектована на 12 гармат. Її бійниці 

розташовувалися класично, з розтрубом щік назовні. Дві бійниці 

розташовувалися для прикриття артилеристів на еполементах [6], 

решта – 10 гармат мали розташовуватися на фасах [7]. 

 
Іл. 1. Фрагмент плану Кам’янця-Подільського 1735 р. з 

позначенням «Проект батареї Жевуського (S)» 
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У 1734 р. Вацлав Жевуський, після того як отримав в 

підпорядкування кам’янецьку фортецю, за свій рахунок провів 

ремонтні роботи. Частину власних коштів він виділив на утримання 

п’ятитисячної армії, яка у випадку військової загрози мала захищати 

місто [8]. У 1735 р. В. Жевуського було нагороджено почесним 

орденом Білого Орла. Того ж року Ян Вітте отримує звання капітана. 

У 1736-1750 та 1756-1762 рр. В. Жевуський перебував на посаді 

подільського воєводи. Ян Вітте на своєму кар’єрному шляху і 

професійній діяльності, як свідчать документи, користувався 

протекцією гетьмана Вацлава Жевуського та короля Станіслава 

Августа Понятовського. Він вдало поєднував військову службу та 

архітектурну діяльність. У 1767 р. був призначений комендантом 

Кам’янця-Подільського та всіх прикордонних фортець на Поділлі. У 

1781 р. отримав звання генерал-лейтенанта. 

Завдяки дослідженням останніх десятиліть стало відомо про 

значний внесок Яна Вітте в архітектуру Кам’янця-Подільського. 

Враховуючи план міста 1735 р. доречно підсумувати, що архітектор 

Ян Вітте 50 років своєї творчої діяльності присвятив Кам’янцю-

Подільському, зміцненню його оборони, будівництву сакральних 

громадських і житлових споруд. 

Список використаної літератури та джерел: 
1. Jezierzany, miasteczko w pow. borszczowskim // Słownik geograficzny Królestwa 

Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa: Filip Sulimierski i Władysław 

Walewski, 1882. T. III: Haag Kępy. . S. 571. URL: 

http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_III/571 (дата звернення: 21.03.2018 

р.) 

2. Wiesław Bondyra. Reprezentacja sejmowa Rusi Czerwonej w czasach saskich. Lublin 2005, 

s. 30. 
3. Planta Kamienca Podolskiego 1735 р. / [deli. Jan Witt Poruc. Ar. Kor] // Biblioteka 

Narodowa (Warszawa). Magazyn Kartografii. ZZK 7395. 

4. Planta Kamienca Podolskiego. URL: http://polona.pl/item/17516608 (дата звернення: 

26.03.2018 р.) 

5. Батарея // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона: в 86 т. (82 т. и 

4 доп.). СПб.: Брокгауз-Ефрон. 1891. Т. ІІІю С. 74. 

6. Эполемент // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). 

СПб., 1890-1907. 
7. Фас // Архітектура України. Велика ілюстрована енциклопедія. Харків: Веста, 2010. 

224 с. 

8. Zofia Zielińska: Rzewuski Wacław (dalsze imiona: Piotr, Rafał, Onufry, Ignacy i z 

bierzmowania Józef) h. Krzywda (1706–1779). W: Polski Słownik Biograficzny. T. 

XXXIV. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, 

Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1992. S. 169-180. URL: 

http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/waclaw-rzewuski-h-krzywda (дата звернення: 
26.03.2018 р.) 



 42 

2.3. План Кам’янця-Подільського 1803 р. П. К. Сухтелена як 

остання спроба посилити фортифікації міста* 

З Кам’янцем-Подільським пов’язано ім’я військового інженера, 

графа Петра Корніловича Сухтелена (1751-1836). Основною 

діяльністю Сухтелена була військова інженерна справа, проектування 

фортифікаційних укріплень та мостів [3; 4, с. 565-566; 11]. 

П.К.Сухтелен (іл.1) працював в департаменті водних 

комунікацій, а потім подорожував з метою огляду всіх укріплень від 

Білого до Чорного моря. 29 червня 1799 року одержав звання 

інженер-генерала і був призначений командувати інженерними 

частинами в Києві [1]. Певний час він був директором 

Картографічного інституту. Працюючи в інженерному відомстві під 

його безпосереднім керівництвом проводилися військово-

топографічні зйомки і військово-навчальні експедиції. З цим 

періодом пов’язана його діяльність в управлінні інженерної 

експедиції. В 1800 році інженер-генерал П.К.Сухтелен склав опис 

усіх укріплень кам’янецької фортеці і зробив аналіз усіх її вад. На 

основі цих матеріалів він розробив проект нової системи 

фортифікації Кам’янця і відобразив на військово-топографічному 

плані міста 1803 року [9]. 

Перш ніж переходити до аналізу плану інженер-генерала 

П.К.Сухтелена 1803 року доречно зупинитися на історіографічній 

ситуації, яка сьогодні склалася. Військово-історична топографія 

Кам’янця-Подільського залишається надалі не достатньо вивченою. 

Особливо це стосується комплексних урбаністичних досліджень в 

сфері фортифікації. Питання історичної топографії вивчали 

Ю.Сіцінський [10; 12] та М.Петров [8]. Міські фортифікації 

відображені в розвідках Т.Новака [2], І.Данілова [5-6], 

А.Задорожнюка [7], І.Старенького [13] та ін. В публікаціях 

відображено важливі питання містобудівного розвитку Кам’янця. Для 

комплексного вивчення історії фортифікації давнього Кам’янця 

необхідно здійснити ґрунтовний аналіз історичних джерел, 

насамперед, планів міста. При їх вивченні, слід звернути увагу на 

військово-топографічний аспект цього історичного джерела. В ході 

дослідження необхідно розрізняти проектні та фіксаційні плани. 

                                                 
* Див. публікацію: Пагор В. В. План Кам’янця-Подільського 1803 р. П. К. Сухтелена як 
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Подільського історичного музею-заповідника: зб. наук. пр. Кам’янець-Подільський: ПП 

Буйницький О.А., 2017. Т.1. С. 97-106. 
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Більшості відомих планів міста (сьогодні їх нараховується вже 

близько 100) не присвячено окремих розвідок. Насамперед це 

стосується планів початку ХІХ століття. 

Це дозволить зробити правильні висновки про існування 

окремих укріплень, які були запроектовані, проте не реалізовані. В 

колі важливих питань, які стояли на порядку денному після 

входження Кам’янця-Подільського у 1793 році в склад Російської 

імперії, було посилення обороноздатності міста. В Кам’янці-

Подільському в 90-х роках XVIII століття розпочинає діяти військова 

інженерна група. Співробітники групи займалися проектними 

роботами з реконструкції старих оборонних укріплень і будівництва 

нових. Все Старе місто розглядали як укріплену територію. На 

тогочасних планах, територія Старого міста іменується як «Главная 

крепость». Інженерна група розробила ряд планів щодо побудови у 

Кам'янці великої фортової фортеці, яка б включала територію 

Старого міста, Нової і Старої фортеці з гарнізоном у 5-6 тис. солдат і 

декількома сотнями гармат різного калібру і типології [5, с. 102-114]. 

В цьому контексті особливий інтерес привертає маловивчений 

військово-топографічний план міста 1803 року. Копія міститься у 

фондах Національного історико-архітектурного заповідника 

«Кам’янець» (інв.№863-866) [14, арк. 1]. Він належить до групи 

проектних планів, виконаний в масштабі. На плані охоплено 

територію Старого міста, Стару та Нову фортеці. План 

супроводжується об’ємною легендою, яка подається у вигляді 

експлікації російською мовою (експлікація з коментарями в додатку 

№1). 

В Кам’янці-Подільському знаходиться велика кількість об’єктів 

фортифікацій, які були збудовані в різні часи, а з плином часу 

перестали бути функціональними з військової точки зору. Методи 

ведення військових дій постійно удосконалювалися, з’являлося нове 

озброєння, в результаті змінювалася фортифікація. Прикладом цьому 

є спорудження Нової фортеці, яка була збудована для протистояння 

новим гарматам та наступальним засобам XVII століття. На XVIII 

століття припадає будівництво основних бастіонних укріплень 

Кам’янця-Подільського. Будівництво деяких фортифікацій припало 

на кінець XVIII століття. Не всі проекти посилення обороноздатності 

міста вдалося реалізувати і вони збереглися на планах кінця XVIII – 

початку ХІХ століття, як то креслення інженерів Епарта 1793 року та 
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Оппермана 1794 року. Військові інженери намагалися знайти шляхи 

модернізації фізично та морально застарілих укріплень міста. 

Поява бастіонної фортифікації пов'язана з розвитком артилерії. 

Середньовічні оборонні споруди (міські стіни і башти) погано 

витримували тривалий артилерійський обстріл. Тому стіни потрібно 

було будувати нижчі і товстіші. Для посилення укріплень будували 

земляні укріплення, які облицьовували каменем. Також бастіони 

могли бути цілком кам'яними, цегляними або виключно земляними. В 

класичних бастіонах дві передніх стіни бастіону називалися фасами, 

дві бічні – фланками, тильна, звернена до фортеці сторона – горжа. 

При бастіонному контурі сильна тільки ближня оборона, а далека – 

слабка, що особливо різко стало проявлятися з веденням нарізної 

артилерії, яка вимагала далекої оборони. З розвитком тактичних 

прийомів ведення війни, особливо поява далекобійних штурмових 

гармат призвела до того, що інженери проектували фортифікаційні 

укріплення компактнішими. В кінці ХVIII столітті, і особливо в ХІХ 

столітті набули поширення люнети і нові типи батарей, які 

запроектовані на плані Кам’янця-Подільського 1803 року. 

Люнетом іменували відкрите з тилу польове або довготривале 

укріплення, яке складалося не менше ніж з 3-х фасів (невисоких стін 

для протистояння ворожій артилерії, направлених під кутом до 

супротивника). Завдяки своєму використанню у будь-яких 

місцевостях люнет в ХІХ столітті являв собою майже єдину форму 

відкритих укріплень. Люнети дозволяли ефективніше вести з флангу і 

особливо контролювати підступи. Прямі стіни (на відміну від 

ронделів) дозволяли артилерії концентрувати вогонь на одній цілі. 

Батареї і люнети були ефективним при використанні природно-

географічних факторів, тому інженер-генерал П.К.Сухтелен 

запроектував їх на території Кам’янця-Подільського. Після їх 

будівництва все місто мало стати укріпленою фортецею, адже 

гармати прикрили б підступи до міста. 

П.К.Сухтелен основну увагу зосередив на стан міських 

укріплень та заходах з посилення обороноздатності Кам’янця. 

Фактором, що зумовив проектування батарей і розрахунку відстані 

обстрілу, стало використання у військовій справі далекобійної 

нарізної артилерії. Середньовічні кам’яні укріплення Кам’янця були 

технологічно застарілими для протистояння і ведення 

артилерійському вогню. Натомість батареї та люнети могли б 

ефективно справлялися з поставленими завданнями. 
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План, окрім відображення запроектованих місць розташування 

батарей для захисту міста, частково характеризує стан укріплень 

Кам’янця-Подільського. Згідно військово-топографічного плану 1803 

року Старе місто підсилювалося 25 батареями, які зосереджувалися 

вздовж кромки каньйону р. Смотрич – по периметру острова. Батареї 

мали бути прикриті невисоким валом. Найпоширенішими були 

батареї захищені склепінням на 3 гармати (див. іл. 1). Розміщення 

основних з них було наступним: 2 – запроектували вище Польської 

брами, 4 – східніше Кушнірської башти, 2 – вище Гончарської башти, 

2 – біля Кравецької башти, 5 – поблизу Казарм фортеці, 1 північніше 

Вірменського бастіону. 

Потужну казематну батарею на 7 далекобійних гармат 

розмістили поблизу Руської брами. Вона спроектована з 

приміщенням для амуніції та кордегардією (приміщенням для 

караулу). В додатках до плану подано план казематної батареї та 

креслення споруди в розрізі і малюнок заднього фасаду. 

 
Іл. 1. План батареї на 3 гармати поданої в додатках до плану 



 46 

Решта батарей на території Старого міста згідно плану мали 

бути відкритими. Основні батарейні укріплення відкритого типу були 

б розміщені на території Міської брами, Вірменських і Турецьких 

бастіонів. Загалом на захист території Старого міста планували 

поставити понад 80 далекобійних гармат для ведення прицільного 

вогню. 

Планом передбачено, що основний оборонний удар мали брати 

на себе люнети. Один потужній люнет мав бути збудований на 

Польських фільварках, а другий західніше Нової фортеці. Укріплення 

типу капоніру (споруда для ведення флангового вогню в двох 

протилежних напрямках) мало постати на Татарискому полі (на плані 

іменується як Турецька гора) [9]. 

Розмістити війська інженер-генерал П.К.Сухтелен спланував в 

12 казематних батареях, розміщених в різних ділянках каньйону р. 

Смотрич навколо Старого міста: «щоб картечним вогнем захищати 

річкову долину». Поблизу Порохових складів мали збудувати казарми 

для одного батальйону піхоти. Два великих корпуси мали збудувати у 

північно-східній і південній частині Старого міста за річкою біля 

скелі каньйону. В свою чергу місто із Старою фортецею мала 

з’єднувати підземна комунікація. 

План також добре характеризує особливості рельєфу каньйону 

р. Смотрич і перепад висот, що також дозволяє говорити про 

військово-топографічну цінність плану. 

Військово-топографічний план Кам’янця-Подільського 

П.К.Сухтелена залишився не реалізованим. Він був останньою 

спробою військових посилити обороноздатність Кам’янця-

Подільського. Певний час місто залишалося важливим військовим 

форпостом у південно-західному регіоні Російської імперії. В 1812 

році кам’янецьку фортецю було виведено з підпорядкування 

військового відомства, а приміщення використовували під військову 

в’язницю. 
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ВИСНОВКИ 

Перші історичні плани міста у науковий обіг ввели дослідники 

ХІХ ст., зокрема Помпей Батюшков. Готуючи до видання двохтомник 

про замки Поділля Юзеф Антоній Роллє згадує про план Кам’янця 

виконаний Кіпріаном Томашевичем. Дещо пізніше історик Олександр 

Прусевич описав історію міста, при цьому він використав ряд планів 

міста як історичне джерело. Найбільш ґрунтовний аналіз історичних 

мап зробив Єфимій Сіцінський. Його рукопис «Нариси з історичної 

топографії міста Кам’янця-Подільського та його околиць» до 

сьогодні залишається цінним джерелом для вивчення зображальних 

джерел Кам’янця-Подільського. Польський історик Олександр 

Чоловський використовував плани міста вивчаючи битви Яна III 

Собеського. Перший сучасний аналіз планів здійснив Тадеуш Новак. 

Інформацію про плани наводили в наукових розвідках Зенон Новак та 

Анджей Томчак, Даріуш Колодзєйчик, Марек Згурняк, Яцек 

Чубинський, Юстина Тухольська та Лешек Опірхал. З українських 

дослідників історичні плани міста вивчали Петро Юрченко, Микола 

Петров, Ярослав Дашкевич, Ольга Пламеницька, Ярослав Матвіїшин. 

Проте ґрунтовно вивченими є лише незначна кількість історичних 

планів міста. 

Подальше дослідження історичних планів Кам’янця, які 

знаходяться в архівних та бібліотечних установах зарубіжних країн, 

сприяє об’єктивному відтворенню містобудівної історії. Плани до 

сьогодні залишаються невичерпним історичним джерелом, якщо їх 

співставляти з тогочасними писемними документами. Завдяки 

багатим легендам і експлікаціям, окремі з них, розкривають деталі 

топографії міста, інформують про політику влади щодо будівництва 

нових споруд, реконструкції і збереження старих. А це є ключем до 

вивчення і збереження неповторності архітектурних композицій 

Старого міста. 
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