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Посібник присвячено розробці та втіленню туристичних краєзнавчих 

маршрутів на основі вивчення творчої спадщини видатного польського 

художника ХІХ ст. Наполеона Орди. Показано значення творчості Н. Орди як 

для вивчення історії окремих пам’яток історії та культури, так і для 

знайомства із розвитком архітектури та паркового мистецтва, усвідомлення 

трагічних наслідків руйнування пам’яток старовини у новітній період. Для 

керівників гуртків історичного, географічного, туристичного краєзнавства та 

мистецтвознавчого спрямування. 

  



Вступ 

Суспільні потрясіння ХХ століття призвели до втрати значної кількості 

об’єктів культурної спадщини, що були зруйновані в ході світових воєн, 

революційних зрушень, з тих чи інших причин (в ході антирелігійних 

кампаній, нищення панських маєтків) поруйновані радянським режимом 

тощо. Водночас виявились стертими з людської пам’яті імена багатьох діячів 

науки і культури попереднього часу, котрі з тих чи інших причин не 

вміщувались в прокрустове ложе комуністичної ідеології. 

Зі здобуттям Україною незалежності розпочалось повернення до 

навчальних програм табуйованих раніше тем. Водночас для всебічного 

вивчення архітектурної спадщини різних історичних епох доречним є 

ознайомлення із нею методами позашкільного туризму. 

Вони дадуть змогу побачити мистецьку та історичну цінність палацово-

паркових комплексів, оборонних та культових споруд, окремих краєвидів на 

міста та замальовки природи. Школярам буде корисно порівняти стан 

об’єктів наприкінці ХІХ ст. і їх сучасне становище, з’ясувати причини та 

обставини руйнування окремих пам’яток.  Крім того, крізь призму біографії 

Н. Орди можна розкрити окремі сторінки історії Центрально-Східної Європи 

імперської доби. 

Також, оскільки твори Н. Орди дійшли до нас не у форматі фото, як 

більшість зображень пам’яток, а як літографії – друковані відтиски дуже 

детального малюнку, є можливість акцентувати увагу учнів на розвитку 

технологій у ХІХ-ХХ ст. та їх значенні для вивчення минулого. 

Все це доводить актуальність досліджуваної теми, свідчить про 

необхідність її подальшого об’єктивного та неупередженого вивчення, а 

також використання отриманих наукових результатів у практичній 

діяльності. Походи та екскурсії є важливою формою проведення занять у 

краєзнавчих гуртках. Вони дають змогу у живій виразній формі показати 

цінність, багатство і красу природніх та архітектурних пам’яток, а також як 

елемент фізичної підготовки.  



Дане дослідження буде цікаве керівникам гуртків з історичного, 

туристичного, географічного краєзнавства, а також мистецтвознавчих 

гуртків. Для розробки маршрутів походів та нестандартної подачі екскурсій. 

У роботі подається опис того, що побачив художник та те, що збереглося до 

сьогодення. Подано коротку історичну довідку. А також, запропоновано 

маршрути огляду пам‘ятки індивідуально або у поєднанні з іншими 

природними чи архітектурними цікавинками у певному населеному пункті 

або неподалік від нього, що можна подати у форматі екскурсії, походу 

вихідного дня чи кількаденного спортивного походу.  

  



Хто такий Наполеон Орда? 

Наполеoн Матеуш Тадеуш Орда –  художник, літератор, композитор, 

музикант, творчість якого тісно пов’язана з Білоруссю, Польщею, Україною, 

Литвою, Францією.   

Виходець із польської шляхти білоруського походження, він народився 

11 лютого 1807 р. у родовому маєтку Красний Двор с. Вороцевичі Пінського 

повіту (нині – Івановський р-н Берестейської обл. Білорусі). Отримав 

ґрунтовну домашню освіту, згодом навчався у Свіслочській гімназії та на 

фізико-математичному факультеті Віленського університету.. 

Служив у Литовському уланському полку. Був учасником 

листопадового польського повстання 1830-1831 рр. Орда перейшов на бік 

повстанців. Очолив партизанський загін, за мужність, проявлену в боях, його 

нагороджено золотим хрестом ордену «Virtuti Militari» (Воїнська Доблесть) – 

найвищою військовою нагородою Польщі, а Російською імперією засуджено 

до смертної кари. Щоб врятувати своє життя, після придушення повстання 

Наполеон вирушає до Парижа. Родовий маєток був конфіскований державою, 

але у ньому дозволили проживати матері Н.Орди Жозефіні. 

У Парижі художник прожив 23 роки і саме тут розкрився його творчий 

геній. Він познайомився з усім паризьким бомондом. З 1833 р. Н. Орда 

відвідував студію відомого французького майстра архітектурного пейзажу 

Пʼєра Жерара, в якого перейняв техніку зображення архітектурних споруд. В 

цей період з’являється нова пристрасть Н.Орди – подорожі. У 1840-1844 р. 

кожне літо разом зі своїм другом Т.Плонським він вирушав у мандри 

Францією, Австрією, Шотландією, Бельгією, Голландією, Іспанією, 

Португалією, навіть побував в Алжирі. Скрізь малював акварельні та 

графічні пейзажі і це стало його хобі. 

 Розкривається його музикальний талант – він пише музичні твори. У 

Парижі він подружився з Фредеріком Шопеном. У нього і Ференца Ліста 

брав уроки композиції, гри на фортепіано. Разом з ними грав на вечорах в 

будинках Плятерів та Чарторийських. Приймав участь у літературних 

https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/1807
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86_%D0%9B%D1%96%D1%81%D1%82


Ф.1. 

зібраннях, де супроводжував грою на фортепіано поетичні імпровізації 

Адама Міцкевича.  З 1847 р. навіть очолює театр Італійської опери у Парижі. 

Ми звернемо увагу на Наполеона Орду як на художника (ф.1). Його 

малюнки поділені на цикли. Перші цикли з’явились після подорожей по 

Франції та Рейнській області у 1840-1842 р. Згодом були створені цикли 

малюнків по Іспанії, Португалії, Алжиру (1842-1844 рр.), місць де бував 

митець, як-то Гродно, с. Верхівня чи Кобринська в’язниця.  

У 1856 р. повертається до Білорусії, впорядковує свій маєток. Та за 

участь у Другому польському повстанні 1863 р. був ув’язнений. 

До створення циклів малюнків з подорожей Н.Орда повернувся лише у 

1870-х рр. «Після повернення з 

в’язниці мені до голови прийшла 

щаслива думка відвідати нашу 

провінцію, настільки дорогу 

нашому серцю, проте так мало 

знайому нашим співвітчизникам», 

- писав Орда в листі до вченого 

Ігнатія Домейка. У 1872-1874 рр. 

Н. Орда відвідав Волинь, Поділля, 

Київщину. У 1875-1877 рр. – 

Білорусь, Литву, Жмудь, 

Ліфляндію, у 1878-1879 рр. – 

Галичину та Східну Пруссію, у 

1880 р. – Польщу; в останні роки 

життя подорожував Галичиною, Келецькою, Сувалкською і Варшавською 

губерніями.  

У 1878 р. художник зазначав, що за час подорожей він побував у 9 

губерніях і написав понад 800 малюнків. Свої малюнки він виконував 

олівцем, потім доповнював аквареллю, гуашшю і сепією. Це давало змогу 

найбільш реалістично відтворити краєвиди в умовах подорожі. Він вибрав 



Ф.2. Обгортка 

першого альбому 

для себе також один формат паперу – листок біля 30 см, наклеєний на 

планшетку.  

Художник хотів, щоб ці місця побачила якомога більша кількість людей. 

З цією метою за допомогою літографічного відтиску  починає поширювати 

свої малюнки. З 1873 р. за власний кошт у варшавській літографічній 

майстерні 

Максиміліана Фаянса 

видавав «Альбом 

історичних місць 

Польщі, присвячений 

землякам» (ф.2). До 

1883 pp. у восьми 

випусках альбому 

опубліковано 260 

літографій із малюнків Н. Орди (перша серія – 5ч 0 літографій, всі 

наступні – по 30). Кожна літографія містить коментар автора французькою і 

польською мовами. Альбоми охоплюють історичні місця Герцогства 

Познанського, Галичини, губерній Гродненської, Віленської, Мінської, 

Ковенської, Волинської, Подільської, Київської, Вітебської, Могилівської.  

На малюнках зі скрупульозною точністю, з прорисовкою архітектурних 

деталей зображені замки, храми, палацово-паркові комплекси, частина яких 

сьогодні є змінені, перебудовані або втрачені. Часто художник не 

обмежувався малюнком з одного ракурсу, а подавав зображення з трьох 

точок огляду. Внизу літографії, крім назви і дати, подавав короткі історичні 

та краєзнавчі відомості: текст про саму місцевість, час будівництва пам’ятки, 

інформацію про фундаторів, власників, важливі події, пов’язані із 

зображеним.  

Пам’ятки архітектури та пейзажі України зображені на 177 малюнку. 

Вони були використані при розроблені науково-проектної реставраційної 

документації фортеці у Кам’янці-Подільському, замків у Луцьку, Дубно і 



Острозі, Андріївської церкви у Києві, костелу Іоанна Предтечі у Білій Церкві 

тощо. Отже, літографії Н.Орди широко використовуються у науковому обігу, 

історико-архітектурній, пам’яткоохоронній і реставраційній роботі. 

Творча спадщина митця налічує понад 1500 малюнків. Не усі акварелі 

були відтворені у літографіях, та не до усіх літографій були віднайдені 

оригінальні твори, тому їх можна вважати окремим художнім твором та 

цінним історичним джерелом..  

Мистецька спадщина художника в Україні зберігається в Науковій 

бібліотеці Львівського національного університету ім. Івана Франка, 

Державній науковій бібліотеці ім. В. Стефаника, краєзнавчих музеях у 

Хмельницькому та Луцьку, художньому відділі НІАЗ «Кам’янець».  

Творчість художника в Україні теж починають пропагувати через ряд  

видань альбомів репродукцій. У 2011 р. виданий альбом «Україна в 

літографіях з акварелей Наполеона Орди». В квітні 2015 р. вийшло друком 

мистецьке видання «Наполеон Орда і Україна» за авторства Я. Кравченко та 

П. Сачека. НІАЗ «Кам’янець» випустив два видання літографій у 2014 та 

2018рр.  

Помер Наполеон Орда 26 квітня 1883 р. у Варшаві. За його заповітом 

похований у родовій усипальниці в Янові. 

Вважаю, даний туристичний путівник буде актуальним для тих хто 

бажає вивчити рідний край з незвичним мотивом.  

  



Мальовнича Кам’янеччина – минуле і сучасне. 

Літографії Н.Орди викликали захоплення і зацікавлення тим, як 

виглядало Поділля в кін. ХІХ ст. і скільки прекрасних архітектурних споруд 

було на теренах краю. Не усі акварелі та гравюри Орди, на яких зображена 

Кам’янеччина, були перенесені на літографії та ввійшли до альбомів. Відомо, 

що художник малював кілька ракурсів, місця чи архітектурної споруди, і 

лише найбільш вдале, на його думку, зображання переносилось на 

літографію. Крім того, малюнок мав схвалити цензор російської влади на 

предмет, чи не видають вони якихось державних таємниць. 

Ми підрахували, що на Кам’янеччині (маємо на увазі сучасний 

Кам’янець-Подільський район) художник зобразив 11 населених пунктів на 

29 зображеннях (акварелях та літографіях в охристих тонах). На жаль, не усі 

малюнки були перенесені на літографію та опубліковані. Літографії, 

присвячені нашим рідним краєвидам, розміщено у першому та другому 

альбомі, куди потрапили краєвиди Подільської і Волинської губернії, 

написані у 1872-74 рр. 

Віднайшовши у книгах та мережі Інтернет малюнки Орди, ми визначили 

місця, у яких він побував. Але, на жаль, не усі зображення нам вдалося 

знайти. Зазначимо, що Кам’янеччину Орда зобразив найбільше з усієї 

Хмельниччини. 

Зрозуміло, що про Кам’янець-Подільський, як центр Подільської 

губернії, було відомо далеко, а про околиці митець, ймовірно, дізнавався у 

нашому місті. Однак невідомо, ні у кого він гостював, ні хто його 

супроводжував у мандрах по околицях міста. При цьому вражає те, що 

художник мандрував не зважаючи на бездоріжжя, примітивний транспорт, 

вік та складний рельєф Придністров’я. 

Отож, в наслідок наших дослідницьких пошуків ми знаємо, що 

зображено такі населені пункти Камʼянеччини: 

- Кам’янець-Подільський; 

- с. Панівці 



- с. Жванець 

- с. Чорнокозинці,  

- краєвид на р. Дністер у с. Яруга; 

- став та млин у с. Привороття (належав до маєтку у Макові); 

- с. Рихта; 

-  с. Китайгород; 

- вид на Кудринецьку фортецю з лівого берега р. Збруч; 

- с. Збруч; 

У більшості населених пунктів збереглися пам’ятки архітектури, часто 

перебуддовані чи у руїнах, але вони і досі є місцями, які відвідуюють 

туристи.   

У творчих пошуках та огляді сучасного стану пам’яток, які зобразив 

Наполеон Орда мені допомагали вихованці гуртків «Юні туристи-

краєзнавці» та «Історичне краєзнавство». У численних екскурсіях, походах 

вихідного дня та спортивних походах ми мали змогу обстежити сучасний 

стан об’єктів та різні варіанти маршрутів для їх огляду. 

У своїй роботі ми покажемо зображення літографії чи акварелі Орди, 

опис, що на ньому зображено та подамо текст, яким супроводжував малюнок 

Наполеон Орда. А також покажемо як ці місця виглядають сьогодні і що тут 

знаходиться.  Ще запропонуємо, як можна доповнити маршрут до певної 

пам’ятки, та навіть кілька варіантів підходу. 

Варто розпочати з рідного міста. Кам’янцю-Подільському присвячено 4 

зображення: вид на фортецю, костел святих Петра і Павла, загальний 

вигляд на місто та вид на сади де Вітте.  

Нажаль, загального виду на місто віднайти не вдалося.  



Ф.3 . Вид н а замок 

Ф.4. Сади до Вітте 

Вид на замок (ф.3). Опис до зображення, поданий на оригіналі 

літографії: «Кам’янець на р. Смотрич. Губ. Подільська. Місто, збудоване на 

скелі, оточеній з трьох сторін  р. Смотрич, Коріатом, сином Ольгерда. 

Давня фортеця зміцнена Шомбергом за часів Зигмунта III. Кам’янець 

знаходився в руках султана Магомета IV з 1672 р. до 1699 р. За панування 

короля Августа IІ відібраний від турків» 

У 1872 р., коли Кам’янець відвідав Орда, у фортеці знаходився 



Ф. 5 Костел Св. Петра і Павла 

арештний дім, оглянути її з середини навряд чи вдалося, однак вона 

справляла величне враження. Художник зобразив забудову каньйону, 

тогочасне окреме містечко (нині частину міста) Карвасари, та частково 

деревʼяну Хрестовоздвиженську церкву. 

Ще одне зображення Камʼянця потрапило на літографію (ф.4). Опис: 

«Кам’янець-Подільський. Губ. Подільська. Сад генерала Яна де Вітте, 

коменданта 1781 р. Був подарований його сином своїй дружині, котра 

пізніше вийшла заміж за графа Щенсного Потоцького…» 

Художник зобразив щойно збудований Новопланівський міст, та 

будівлю губернського відділення Державного банку на Новому плані. А на 

передньому плані палац де Вітте у каньйоні, улюблене місце відпочинку 

родини. Сьогодні краєвид на міст так не проглядається через густу 

рослинність, у каньйоні житлова забудова і від садів нічого не залишилося. 

Історики і досі сперечаються у якому саме місці вони розташовувалися. 

Петропавлівський кафедральний костел з мінаретом обов’язковий об’єкт 

для відвідування під час екскурсії Кам’янцем. А у цьому ракурсі популярна 

фотолокація (ф.5.). На той час, за часів царської влади, його позбавили 



статусу кафедрального, а перед ним проходила вулиця Францисканська. 

Сьогодні тут дворик з оглядовим майданчиком.  

Місто Кам’янець-Подільський є третім містом в Україні за кількістю 

архітектурних пам’яток і дуже популярним туристичним об’єктом. В цілому 

екскурсія містом триває біля 4 годин і включає більшість культових та 

оборонних споруд міста. Їх можна оглянути пішки, на джипі, на БРДМ з 

літака чи повітряної кулі. Тут проводиться велика кількість фестивалів різної 

тематики. Ласкаво просимо! Ми пропонуємо вам кілька путівників-карт на 

яких нанесені архітектурні споруди міста для самостійної пізнавальної 

прогулянки. (Додаток А ) 

Село Яруга (ф.6.)  на крутому березі р. Баговиця, в її впадінні у р. 

Дністер, за 16 км від Камʼянця-Подільського. На малюнку село на двох 

берегах річки. Невідомо, чому художник сюди приїхав. Яруга зараз маленьке 

село, у якому живе заледве сто осіб і у село їдуть хіба що дачники. Церков на 

березі річки уже немає. Однак приїхати варто тим хто полюбляє краєвиди. 

Добиратися варто автобусом до с. Врублівці і поєднати огляд цих двох сіл, а 

точніше природи. Врублівці відомі відпочинковим комплексом «Ксенія» в 

усті р. Тернава. 

Ф.6. Яруга на малюнку 



 Пропонуємо вам оглянути «Козячу церкву» (ф.7) – скельні виступи на 

березі Дністра, за 2 км за селом. Тут знімали фільм «Тарас Бульба». З цих 

скель 

відкривається 

краєвид на 

Чернівецьку 

область, петлю р. 

Дністер, села 

Яруга та Велика 

Слобода. Для 

більш витривали 

туристів, можна 

прогулятися від устя р. Баговички до устя р. Тернава – петлею р. Дністер, 

помилуватися краєвидами, скельними виступами, лісом (Додаток Б).  

Ця акварель Наполеона Орди залишає питання: чи вона зображує Яругу 

у Камʼянець-Подільському районі, чи однойменне село у Могилів-

Подільському районі Вінницької області. Оскільки Вінничина входила до 

складу Подільської губернії, питання залишається дискусійним. Можемо 

орієнтуватися лише на рельєф. Однак слід зважати, що і Дністер мав інший 

вигляд до створення  Бакотського водосховища. 

Село Китайгород на р. Тернаві, за 27 км від Камʼянця, знаходиться у 

мальовничій місцевості в межах НПП «Подільські Товтри» і має геологічну 

памʼятку національного значення – Китайгородське відслонення. Це село, 

засноване у XVII ст., мало замок, а у ХІХ ст. було містечком, тут проживало 

чимало поляків та євреїв. Через Китайгород проходила стратегічна 

торгівельна дорога з Камʼянця до Ушиці.  

У XVІІІ ст. Китайгород перейшов у власність від Потоцьких до 

Кроковських, згодом до Поповських. Нові власники споруджують на місці 

замку палац із невеликим парком. До початку ХХ ст. містечком володіли 

Оржеховські, які підтримували палац у хорошому стані. 

 

Ф.7. Козяча церква 



Ф.9. Костел та руїни палацу 

Ф.8. Вид з правого берега Тернави 

Поруч костел Відвідин Єлизавети Пресвятою Дівою Марією зведений у 

1772-1776 рр., та православна церква Собору Богородиці. Саме таку 

панораму – костел та палац над кручею зобразив Наполеон Орда (ф.8-9). Ще 

один малюнок зображає село з іншого ракурсу де видно дорогу з камʼяними 

стовпчиками. Сьогодні стовпчики збереглись, села біля річки немає, палац у 

руїнах. Від костелу відкривається неймовірний краєвид на Тернаву, а в село 

приїздять геологи досліджувати відслонення.  

В Китайгород можна прокласти кілька маршрутів. Можна безпосередньо 

приїхати у село. Оглянути пам’ятки, спуститися до річки до геологічного 

відслонення. Маршрут можна доповнити оглядинами водоспадів на р. Окунь, 



Ф.10 Вид на Китайгород 

притоці Тернави. Стежка до них розпочинається недалеко від палацу 

(Додаток В). 

Щоб побачити саме той ракурс, що на літографіях, то похід варто 

розпочати з с. Фурманівка 

(ф.10). За селом через ліс 

стежка спускається до р. 

Тернави, неподалік від 

Китайгородського 

відслонення. А потім 

піднятися старою 

дорогою до 

села.  

Для більш 

витривалих 

туристів 

можемо 

запропонувати 

наступні маршрути: № 1 с. Кульчіївці – с. Фурманівка – с. Китайгород; № 2 

с. Станіславівка – с. Китайгород;  № 3 с. Китайгород – с. Врублівці; №5 с. 

Китайгород – с. Демшин – с. Субіч; № 6 Суржинецька галявина – с. 

Китайгород. Усі маршрути дуже мальовничі, але складніші для тих хто 

любить тривалі піші прогулянки чи готується до спортивного походу. 

(Додаток Г )  

 

Село Жванець над. Дністром за 18 км від Камʼянця. Засноване у XV ст., 

мало бурхливу історію. Недарма це містечко захотів відвідати Орда. Це 

мальовнфче прикордонне містечко, певно, дуже вразило художника, оскільки 

йому присвячено 3 літографії, а скільки було акварелей невідомо. Його 

коментар під літографією: «Ягайло надав Жванець в 1431 р. Свічкові з 



Ф. 12 

Ф.11. Двір замку 

Лечина. Належав Язловецьким, Лянцкоронським. Валентій Калиновський 

збудував тут оборонний замок у XVII ст. Значну роль Жванець відіграв за 

часів воєн з турками. 

Останнім власником був Володимир Комар.»(ф.11) 

  

Жванецький замок, був важливим форпостом у війнах між поляками, 

козаками, турками, неодноразово зруйнований і відбудований. 



Ф.13. Зображення замку з літографії 

В 1781 р. Жванецьку твердиню відвідав останній польський король 

Станіслав Август. Бував тут і останній татарський хан Керим Гірей. Після 

1812 р., коли Бессарабія відійшла до Росії, Жванецький замок вже не мав 

ніякого військового значення і все більше руйнувався (ф.12-13).  На початку 

ХІХ ст. у рештках замку містилася адміністрація місцевого маєтку (ним 

володіли то Скоповські, то Йордани, з 1830 р. –  родина Комарів, у котрої в 

1842 р. викупив царський уряд), а селяни протягом ХІХ ст. розтаскували 

каміння для будівництва. 

Іншою пам’яткою 

архітектури в Жванці є 

костел (ф.14)., зведений 

у XVIII ст. (1782-1786). 

Існуючий зараз храм на 

честь Непорочного 

Зачаття був 

побудований 

вірменами. На західній і 

східній сторонах 

Ф.14 Костел Непорочного зачаття Діви Марії у Жванці 

Ф.14 Костел Непорочного зачаття Діви Марії 

http://castles.com.ua/blaz.html


Ф.15  Сучасний стан Жванецького 

замку 

Ф.16  Хотинська фортеця від с. Брага 

кам'яної огорожі храму все ще можна побачити бійниці: храм мав риси 

оборонної архітектури та оборонний мур навколо, залишки якого є і досі. 

Його частково зобразив Орда (ф.11).  

Наполеон Орда побачив та зобразив ще чималу частину замкових стін 

(ф.12-13), в’їзну браму та панораму на річку та містечко. Сьогодні ми 

можемо побачити лише одну башту, руїни ще однієї та в’їзних воріт, а поруч 

оборонну споруду 

ХХ ст. - ДОТ  

«оборонної лінії 

Сталіна» (ф.15).  

Руїни Жванецького 

замку варті оглядин, 

хоча б заради 

краєвидів на Дністер 

та р. Жванчик, а 

також ДОТів яких у 

Жванці три.   

Туристичний маршрут у Жванець можна доповнити прогулянкою до с. 

Брага, щоб помилуватися краєвидом на Хотинську фортецю з лівого берега 

(ф.16).  Можливо і Орда бачив фортецю, у ХІХ ст. тут знаходився 

прикордонний 

пропускний пункт. 

А також маєток  

Рімерів. До Браги 

від Жванця веде 

чудова брукована 

дорога, а на березі 

Дністра навпроти 

фортеці є  альтанка 

для відпочинку. В 

селі можна оглянути вали земляної фортеці «Олександрівські укріплення» 



Ф.17. Палац у с. Рихта 

Ф.18 Башти 

палацу 

ХVІІ ст, Миколаївську церкву ХVІІІ ст, старе польське кладовище з 

капличкою 

Серед втрачених об’єктів, які замалював Орда, палац Рожаловських у 

Рихті. Село за 12 км, на р. Жванчик мало оборонний замок ХV ст. Він 

зобразив твердиню з боку річки (ф.17). Ліворуч видно дзвіницю і купол 

церкви Св. Кузьми і Дем'яна. Храм розібрали в радянський час, а з його 

каменю на тому ж 

місці звели клуб. 

На початку XIX 

ст. Рихта перейшла у 

власність 

Головинських, потім – 

до Костянтина 

Підвисоцького. Десь в 

той час було знищено 

будівлі на території 

замку та зведено на 



Ф.19 Чорнокозинці на малюнку 

замковій площі панський палац. Перед ним викопали став, а навколо садиби 

розбили парк. 

Новий власник села, пан Рожаловський, в палаці облаштував лікарню, а 

нову резиденцію у 1882 р. звів на другому березі Жванчика. Другу світову 

війну палац не пережив, залишились лише башти. Тепер це приватна садиба 

місцевого священика де у двох баштах облаштували комори. Фото цих башт 

можливо зробити лише з висоти (ф.18). 

 В радянські часи в новому палаці Рожаловського розташовувалась 

сільська амбулаторія. Працівниці з гордістю показували залишки 

неоготичного каміну та ліпнину на стінах. Амбулаторію зачинили і колишній 

палац занепадає. А поруч занедбаний панський парк. 

 Рихта мальовниче село, на березі річки Жванчик. Доповніть оглядини 

палаців ще млином – це колишній водяний млин ХІХ ст., який зараз 

реставрують і переобладнують під ГЕС. Для тих кому мало, прогуляйтесь 

річковою долиною до с. Лісківці де також є панський маєток з колонадою, у 

якому зараз розташована школа та водяний млин у кращому стані ніж у Рихті 

(додаток Д ). 

І знову про майже втрачене – руїни замку XV ст. у Чорнозинцях, які 

колись були містечком та мали Магдебургзьке право. Місцевий замок в XVI-



XVII ст. був літньою резиденцією єпископів, та тут часто перебували 

військові частини, обов’язком яких був захист краю від татарських нападів.  

На поч. ХІХ ст. єпископ збудував двоповерховий палац поруч з замком. 

Н.Орда побачив руїни замку, але ще цілий палац єпископа. Напис на 

літографії зазначав: «З XІV ст. власність Камʼянець-Подільської капітули. 

Нагорі оборонний замок, знищений у 1674 р. турками. Належать Тадеушу 

Сарнецькому.»(ф.19) Малюнків є кілька з різних ракурсів (ф.20-21). 

Війни ХХ ст.. внесли свій вклад у руйнацію Чорнокозинців. Костел Св. 

Йосифа 1608 р. не пережив І Світової війни. Сьогодні палацу нема, від 

Ф.20.  Руїни з боку річки 



Ф.22 Фортеця у Кудринцях 

костелу залишились руїни дзвіниці, про замок нагадують лише руїни стін на 

крутому березі р. Збруч (ф.21).  

Будучи в 

Чорнокозинцях, 

варто відвідати 

с. Збручанське 

через річку. У 

селі є оборонна 

церква XIV ст., 

а також 

геологічна 

пам’ятка – 

Цапова дірка, невелика карстова печера (додаток Е). Печера відіграла 

важливу роли у долі мешканців села, коли після ІІ Світової війни у ній 

переховувалися воїни УПА. 

Будучи у Чорнокозинцях, Н. Орда не міг не чути про Кудринецьку 

фортецю, розташовану за 5 км (ф.22). Сьогодні є два села з таким іменем у 

Хмельницькій та Тернопільській областях.  Фортеця побудована на правому 

крутому березі р. Збруч магнатами Гербуртами у 1615 р., на початку XVIII 

Ф.21. Руїни сьогодні 



Ф. 23 Сучасний стан Кудринецької фортеці 

ст. її було перетворено в резиденцію Гуменецьких. Камʼяні мури та вежі 

відремонтували, до східної стіни прибудували житловий будинок на шість 

кімнат. Пізніше Гуменецьких змінили нові власники – Козебродські. 

Фортецю почали розбирати на будівельний матеріал, але не встигли. 

Зараз це мальовничі 

руїни на високому 

березі, популярні серед 

туристів. Звідси 

відкривається краєвид на 

долину лівого берега 

Збруча. А ще поруч 

кар’єр з видобутку 

подільського мармуру, 

що теж шкодить фортеці. 

Церкву у хмельницьких Кудринцях відбудували та відреставрували, 

вона постраждала у роки Другої світової війни (ф.24).  

Відвідування руїн Чорнокозинецької та Кудринецької фортець можна 

об’єднати у одну пішу 

мандрівку. За умови 

використання громадського 

транспорту слід розпочати з 

Чорнокозинець, а з 

Кудринець повернутися у 

місто о 19 год.  

Для ще більш 

витривалих мандрівників – продовжіть свою подорож до с. Завалля лівим 

берегом Збруча. Позаду, ще довго буде майоріти Кудринецька фортеця. Сіл 

Завалля теж два у обох областях. У хмельницькому Заваллі можете відвідати 

печеру «Атлантида», у тернопільському – у лісі є монастир XVІІІ ст.. 

Ф.24 Відбудована церква 



Ф.26.  

Ф.25. Устя 

Ще одне село за 12 км від Камʼянця, маєток у якому залишився лише на 

малюнку Орди – це Устя (ф.25). Назва села походить від того, що тут р. 

Смотрич впадає у Дністер. Село згадується з ХV ст. як прикордонне. Станом 

на кінець ХІХ ст. воно належало Дверницьким, які збудували палац з 

елементами неоготики. 

На малюнку Орди зображено палац, церкву Св. Параскеви та панораму 

села і річки. Тогочасної церкви немає, а палац відбудовують під готель 

(ф.26). Сьогодні це найближче від міста місце відпочинку на Дністрі та 

Смотричі.  



Ф.27 Цвіклівці 2 та с. Устя 

Ф.28. Вигляд з лівого берега Смотрича 

Мандрівку в Устя, не заради відпочинку влітку, варто поєднати і 

розпочати з с. Цвіклівці 2. Піша подорож займе заледве дві години лівим 

берегом Смотрича. Тут річка меандрує і створює каплевидний півострів з 

високими скелястими берегами. Від села відкривається краєвид на Цвіклівці, 

Устя, річки Смотрич та Дністер – дуже мальовнича локація у будь-яку пору 

року (ф.27) 



Чи не найбільше зображень від Н.Орди отримали Панівці. Опис під 

літографією (ф.28): «Оборонний замок збудований в 1598 р. Яном 

Потоцьким, воєводою брацлавським. Зруйнований турками і козаками у 1651 

р.. Тут була протестантська друкарня Лаврентія Малаховича. Тепер 

власність Кароля Старжинського».  

Село за 7 км від міста належало роду Потоцьких і свого часу стало 

осередком кальвінізму на Поділлі. У 1590 р. на території замку звели 

двоповерхову будівлю колегіуму, де діяли звичайна та вища школи 

Ф.29. Руїни замку в Панівцях 

Ф.30. Колегіум у Панівцях 



(академія). Тоді ж у будівлі облаштували першу на Поділлі друкарню (ф.30). 

1765 р. Потоцькі продали Панівці Старжинським, котрі не стали 

обживати похмурі руїни. Кароль Старжинський звів біля замку гарний 

двоповерховий палац (ф.31), однак, як і більшість палаців Поділля, він був 

повністю знищений після більшовицького перевороту. Крім того, протягом 

ХІХ ст. населення потроху розтягувало рештки фортеці на будівельні 

Ф.31 Палац 

Ф. 32. Рештки палацу 

http://zbruc.eu/node/29137


Ф.33 

матеріали. До нашого часу від нього залишилося кілька фрагментів мурів.   

Рештки палацу Потоцьких(ф.32), квадратна надбрамна вежа та сильно 

перебудовані приміщення колегіуму, дійшли до нашого часу. У  лівому крилі 

колегіуму міститься дитячий садочок. Колишній кальвіністський храм 

займають клуб та сільрада (ф.33). 

Ще один 

об’єкт у селі вартий 

уваги – колишній 

водяний млин ХІХ 

ст. – чи не 

найбільший 

промисловий центр 

у околиці. Млин 

закинули у 90- 

роках ХХ ст і він 

швидко почав руйнуватися Хоча величну споруду добре помітно на березі 

річки. 



Ф. 35. Млин 

У Панівці можна потрапити кількома шляхами: автобусом, пішки від 

міста через ліс, а також від хутора 5 Куток. При нагоді роздивитися опори 

недобудованого залізничного мосту 1915 р., які місцеві жителі називають 

«биками» (ф.34). Від мосту по насипу залізниці можна дійти до парку маєтку. 

Перед парком невеликий арковий міст того ж часу. 

Ще один малюнок присвячений Камʼянеччині – це с. Привороття 2, 

зокрема став, млин гора Лиса з баштою «Цап» (ф.35). Тоді ця територія 

входила до складу маєтку Раціборовських у Макові. Став є і досі, гора більш 

заліснена, башти уже немає, а млин після пожежі 1997 р. стоїть руїною. 

Однак це місце манить туристів краєвидами, ставками та товтрою 

Кармалюковою з оборонним городищем на вершині і невеликою печерою. З 

цією горою пов’язано багато легенд.  

Лиса гора сьогодні поросла лісом і з неї видно усю долину р. Мукші 

(ф.36). А ще одним туристичним об’єктом стали штольні – шахти з яких 

раніше вирізали вапнякові блоки для будівництва.   

Мандрівку до Привороття 2 можна доповнити. Розпочати з с. Гуменці як 

дорогою так і по Товтровому хребту, одразу піднявшись на г. Кармалюкову, 

а потім спуститись у Приворотті до ставку. Піднтися на г. Лиса, а потім через 

Ф.34. Недобудований міст 

Ф. 36. Краєвид з г. Лисої 



ліс вийти до с. Вербка. Подивитись на діючий кар’єр та село. На горизонті 

видніються товтрові гори заказника Чотири кавалери. При бажанні можна 

оглянути і їх за одну мандрівку, або ж окремо, у іншій подорожі. У Вербці 

можна відвідати церкву, де у 2007 р. кровоточила ікона Божої Матері. Даний 

маршрут можна почати і з с. Вербка і пройти його у зворотньому напрямку. 

 

Перелічені об’єкти 

дозволяють судити, що 

Камʼянеччина була дуже 

привабливою в очах Н. 

Орди і вартою не одного 

малюнка. Дуже шкода, 

що багато споруд ми 

безповоротно втратили і 

лише зображення 

талановитого художника нагадують про велич та красу будівель та парків, 

що були у нашому краї. 

Дані малюнки, при проведенні екскурсій чи походів, дають змогу 

показати вихованцям, що ми втратили, а також збурхати уяву та перетворити 

на квест, подорож у пошуках місця чи ракурсу з якого малював свої твори 

Наполеон Орда. А також пофантазувати чи можна і чи варто відбудувати те, 

що уже втратили; відреставрувати та під які потреби облаштувати те, що ще 

збереглося у напівзруйнованому стані.  

Але перш за все, ці малюнки покликані викликати почуття гордості за 

рідний край, його історію, багатство природніми та архітектурними 

пам’ятками які потрібно шанувати та оберігати. 



Висновки 

Наполеон Орда – яскрава і довгий час незаслужено забута на 

пострадянському просторі постать польської та світової європейської 

культури ХІХ століття. Людина різнобічних талантів – музикант, художник, 

театральний митець – він упродовж тривалого часу мандрував теренами 

колишньої Речі Посполитої, фіксуючи найбільш яскраві з його точки зору 

пам’ятки минулого. Згодом вони видавалися у формі літографічних альбомів, 

котрі сьогодні становлять унікальну мистецьку та джерельну цінність. В 

останні десятиліття до їх вивчення звернулися вітчизняні дослідники-

мистецтвознавці, однак і досі вони практично не використовуються як 

дидактичний матеріал. 

В Кам’янці та на території сучасного Кам’янець-Подільського району 

Наполеон Орда замалював низку споруд різного призначення та краєвидів у, 

щонайменше, одинадцяти населенних пунктах. В рамках походів вихідного 

дня та краєзнавчих експедицій можливе ознайомлення учнів із сучасним 

станом цих пам’яток, вивчення ними новітньої історії цих об’єктів тощо.   
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Додатки 

Додаток А. Туристичні путівники-карти Кам’янця-Подільського. 

 



 

  



Додаток Б.  Яруга 

  
 Козяча церква (скельні виступи над Дністром) 

  
Панорама на устя р. Тернави та готель «Ксенія» 

  
Панорама на меандри р. Тернави  

 

 

 

Маршрут довжиною біля 5 км. Буде можливість  помилуватися 

краєвидами річок: устям р. Баговичка у Ярузі, каньйоном р. Дністер та 

скельними виступами Козяча церква; устям р. Тернава та меандрами річки аж 

до Китайгорода. Для більш екстремальних і витривалих туристів, можна 

обійти петлю Дністра від Яруги до Врублівець – це біля 14 км. 



Додаток В. Цікаві об’єкти у Китайгороді. 

  



 

Додаток Г. Карта Кам’янець-Подільського району, квадрат 

с. Китайгород та навколишні села (М 1:100000)  

 

  



Додаток Д. Маршрут с. Рихта- с. Лісківці 

колишні палаци-

маєтки 

 

водяний млин 

  

Панський маєток у Лісківцях 



 Додаток Е. Карта для маршруту Чорнокозинці- Завалля 

 

 

  



Додаток Є. Карта до с. Панівці. 

 

  

  

  



 


