
КУЛЬТУРА 9 

Лекцiя #6:  



  В періоді між 1240 р. а початком ХV 

століттям, по цілій Европі, як також і в 

Україні особливо швидко розвинулися 

будови великих кам’яних замків, 

фортець та твердинь (fortresses). 

  Чому? 

 



  Постійні війни. 

  Розвиток малих князівств які були 

незалежні від королів.  

  В Україні, постійні напади 

кочовиків. 

  Розвиток облогової технології 

(siege machines) щоб нищити замки 

(як напр. метавки – trebuchet). 

  Прихід вогнепальної зброї – 

гармати. 

 



  З другої половини ХІІ століття, 
Україна зазнає постійні напади 
монгольських та пізнійше 
татарських ордів. 

  Наслідок цих нападів, є що мало 
залишилося із будинків та міст 
Княжої доби та Литовської доби. 

  Проте, українська архітектура 
продовжувала розвиватися, і навіть 
мала великий вплив на розвиток 
архітектури в Польщі, Литві, Росії та 
Молдові. 



  Нові замки і фортеці будовані не із 

дерева, як це робили перед Княжою 

добою, але із каменя і цегли. 

  Це називаємо «мурованими» 

спорудами. 

  Мури (walls) були дуже товсті (thick) 

і високі, та закінчувалися бійницями 

(battlements) і високими вежами 

(towers). 

  Із бійниць та веж можна було легко 

обстрілювати ворога. 



 Замки і Фортеці України 



  Найбільше замків цего періоду 

збереглося на Поділлі та на Волині. 

  Переважно замки ставили на 

високих горбах чи скелях над річками. 

  Часто ці замки обведені глибоким 

ровом (ditch or moat). 

  Їх будували на охорону українські 

князі; польські і литовські королі та 

шляхта; італійські, вірменські та 

грузинські купці які торгували над 

Чорним Морем. 



  Найславнійший замок, це 

Хотинський, який знаходиться високо 

над річкою Дністер. 



 Хотинський замок – початий коло 1250. 







  Кам'янець-Подільська фортеця – друга 
половина 15-ого ст.  









 Аккерманська фортеця – закінчена 1440. 
 









  Меджибізький замок  
  початий 1362 – довершено будівлю 1540 







 Невицький замок  - початок 14 ст. 





 Олеський замок - 1327 





 Старосільський п’ятикутний замок – 1584-
1589. 

 Замок князя Острозького 







 Замок короля Любарта – Луцьк 1350-1430. 
               







  Цікаво теж, що деякі церкви і 

монастирі будовані в ці століття, теж 

будовані у формі твердині. 

  Ці церкви служили не лиш як 

місцем молитви, але і 

ворогаохороною для місцевого 

населення підчас нападів татар. 

  В цих церквах дуже товсті мури, 

вузькі вікна (з яких можна стріляти на 

ворога) та високі башти (towers).  



 Покровська церква (Сутківці) – 1476. 
 





  Оборонний костел Архістратига Михаїла в 
селі Стара Сіль. Будований 1365. 



 Унівська лавра – 14 ст. 





 Замок-церква Пресвятої Богородиці (XIV ст.) 







  На Криму та причорноморі, 

італійські міста встановили свої 

колонії в XIV століттю. 

  Ці торговельні центри теж будували 

фортеці, для оборони від татар та 

розбійників. 

  Венеційські (Venetians) та генуезькі 

(Genoans) фортеці ще далі 

знаходяться на Криму. 



  Геноезька фортеця в Судаку, Крим, 1371. 

 Геноезька фортеця в Феодосія, Крим, XIV ст. 



  Вежа Фредеріко Астаґверра (Портова); Храм 12-ти 
апостолів; Судак, 1386 р. 


