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EDITORIAL 

 

Fortifications and defensive structures are usually objects that are devoid of rich decor or 

architectural elements and forms. Their architectural solution is always very rational in form and 

perfect in functional terms. Their architectural formation has always been subject to the strict logic 

of military means of defense and attack. Due to their modest architectural and artistic characteristics, 

these historical objects cannot compete with rich in form and decor shrines or public buildings. 

Fortifications are usually completely devoid of decor. But they have their own, unique architectural 

images and planning features. 

The first of the architectural feature is the maximum expediency, the conformity of the shape 

of the building to its military purpose. This characteristic had to be strictly observed in the design and 

construction of defense facilities at all times. Therefore, as a rule, the most famous architects and 

scientists were involved in the design of fortifications. Therefore, we can  find the famed names 

among the first treatises on the rules of defense construction as - Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer, 

Michelangelo, Adam Freitag, Vincenzo Scamozzi and others. 

The second architectural feature of fortifications is associated with a very rapid change in 

the principles of architectural design of defense facilities, which had to be quickly erected and 

changed immediately in accordance with the rapid pace of development of weapons, military 

equipment and tactics. For comparison, sacred buildings can often bring to our time very archaic 

architectural or planning features from previous eras. But in the study of fortifications, it is often 

very difficult for us to identify their original forms. Every few decades, fortifications were rebuilt, 

there were significant changes in their forms to ensure their military viability. Therefore, when 

studying fortifications, we must always carefully identify the phases of their reconstruction and 

modernization. 

It is necessary to point out the third feature of "architecture militaris". Historic fortifications 

are very difficult to fit into the logical series of standard classifications for the development of 

architectural styles. They have their own periodization and their own patterns of formation. Often 

these patterns were regional in nature. The study of these special stylistic features is an important 

task for the creation of a complete scientific theory of the development of fortifications on the 

European continent. 

In the 12th issue of our magazine, we continue to cover the problematic issues of the study of 

historical fortifications in the region of Central and Eastern Europe. The pandemic prevented the 

holding of our annual conference, which was planned to take place in May 2020 in Kyiv and 

Przemyszl. Since each of our conferences is also a visit and acquaintance with other historical 

fortifications, we did not hold it on an on-line basis. We hope to be able to implement our plans next 

year. 
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This year's scientific collection presents new research about fortifications in Lviv, Zboriv, 

Zhvanets, Yahilnytsia, Medzhibizh, Felshtyn, Rudky, Lyashky Murovani, Susidovychi, Mykolayiv-

Rozvadiv, Mezhyrichi, Kamyanets-Podilskyi, Bishche and other cities of Ukraine, the structures of 

the ancient Lyubotynske settlement, unique monuments in Krynica (Poland) and Berestechko are 

characterized, the experience of conservation and adaptation works in foreign defense objects is 

analyzed - Dolceacqua, Montemor-o-Velho, Urquhart castles, restoration works in Oravsky and 

Liptov (Slovakia). 

Our thanks to all authors who joined the articles in our scientific collection. We also thank 

the administration of the State School of Higher Education in Chełm, under whose auspices our annual 

conferences take place and a collection of scientific works is published. Special thanks to the Rector, 

Professor Arkadiusz Tofil, the Vice-Rectors - Professor Beata Falda and Professor Józef Zając, as 

well as the Director of International Cooperation, Co-Editor of our book Zygmunt Gardziński. 

We are aware that our scientific work takes place during the ongoing moscow aggression 

against Ukraine, so we hope that the presented study about unique historical fortifications will be 

strong brick in the construction of patriotic consciousness and will remind of the need for European 

consolidation against of external threats. Such consolidation has often taken place in the past and 

we believe that it will continue today. 

I thank all the authors of the publications for their meaningful work and I invite you to new 

research and cooperation in the study and promotion of the heritage of “architecture militaris”. 

With respect   Mykola Bevz 
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ВІД РЕДАКТОРА 

 

Фортифікаційні будівлі та споруди це, як правило, об’єкти, що позбавлені багатого 

декору чи архітектурних елементів та форм. Їхнє архітектурне вирішення завжди дуже 

раціональне за формами та досконале у функціональному аспекті. Їхнє архітектурне 

формотворення завжди було підпорядковане строгій логіці мілітарних засобів оборони та 

атаки. За своїми скромними архітектурно-мистецькими характеристками ці історичні 

об’єкти не можуть конкурувати з багатими на форми та декор святинями чи 

громадськими будівлями. Зазвичай фортифікаційні об’єкти повністю позбавлені декору. Але 

вони мають свої, властиві лише для них, архітектурні риси та планувальні особливості.  

Перша з архітектурних особливостей, це – максимальна доцільність, відповідність 

форми будівлі до її мілітарного призначення. Ця характеристика мусіла бути строго 

дотримана при проектуванні та будівництві оборонних об’єктів у всі часи. Тому до 

проектування фортифікацій залучалися, як правило, найвідоміші архітектори та науковці. 

Тому можемо зустріти серед перших трактатів про правила оборонного будівництва імена 

– Леонарда да Вінчі, Альбрехта Дюрера, Мікельанджело, Адама Фрейтага, Вінченцо 

Скамоцці та ін.  

Друга архітектурна риса фортифікаційних будівель пов’язана з дуже швидкою 

зміною принципів архітектурного формотворення оборонних об’єктів, які мусіли швидко 

зводитися та негайно змінюватися у відповідності до швидких темпів розвитку зброї, 

військової техніки та тактики. Для порівняння можна вказати, що сакральні будівлі часто 

можуть доносити до нашого часу дуже архаїчні архітектурні чи планувальні риси з 

попередніх епох. Але у вивченні фортифікаційних об’єктах нам часто дуже важко виявити 

їхні первісні форми. Через кожних кілька десятків років фортифікаційні споруди 

перебудовувалися, відбувалися суттєві зміни їхніх форм для забезпечення їхньої мілітарної 

життєздатності. Тому при дослідженні оборонних будівель щоразу мусимо ретельно 

ідентифікувати фази їхніх перебудов та модернізацій. 

Слід вказати й на третю особливість “architecture militaris”. Історичні 

фортифікаційні об’єкти дуже важко укласти у логічний ряд стандартної класифікації 

розвитку архітектурних стилів. Вони мають власну періодизацію та власні закономірності 

формотворення. Часто ці закономірності мали регіональний характер. Вивчення цих 

особливих стилевих рис - важливе завдання для створення повної наукової теорії розвитку 

фортифікацій на європейському континенті. 

У 12 номері нашого часопису ми продовжуємо висвітлювати проблемні питання 

дослідження історичних фортифікацій у регіоні Центрально-східної Європи. Пандемія 

перешкодила проведенню нашої щорічної конференції, яка мала відбутися у травні 2020 року 

містах Києві та Перемишлі. Оскільки кожна наша конференція, - це також відвідини і 
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ознайомлення з щораз іншими історичними фортифікаціями, ми не стали проводити її у 

режимі “on line”. Надіємося, що зможемо реалізувати наші плани у наступному році. 

У цьогорічному  науковому збірнику представлено нові дослідження про 

фортифікаційні об’єкти у  Львові, Зборові, Жванці, Ягільниці, Меджибожі, Фельштині, 

Рудках, Ляшках Мурованих, Сусідовичах, Миколаєві-Розвадові, Межирічі, Кам’янець-

Подільському, Бішче та інших містах України, висвітлено особливості структури давнього 

Люботинського городища, охарактеризовано унікальні пам’ятки у Криниці (Польща) та 

Берестечку, проаналізовано досвід консерваційно-адаптаційних робіт у закордонних 

оборонних об’єктах – у замках Дольчеаква, Монтемор-о-Вельйо, Уркгарт, проаналізовано 

реставраційні роботи в Оравському та Ліптовському замках (Словаччина). 

Дякуємо всім авторам, які долучилися статтями до нашого наукового збірника. 

Дякуємо також ректорату Вищої державної професійної школи у місті Холмі, під крилом 

якого відбуваються наші щорічні конференції та видається збірник накових праць. Особлива 

подяка ректорові, професорові Аркадіушу Тофілю, проректорам - професору Беаті Фалді та 

професору Юзефу Заянцові, а також директору з міжнародної співпраці,  співредактору 

нашого збірника Зигмунтові Гардзіньському.   

Ми свідомі, що наша наукова праця відбувається у час триваючої московської агресії 

проти України, тому надіємося, що презентоване дослідження унікальних історичних 

фортифікаційних об’єктів стане черговою цеглинкою у побудову патріотичної свідомості 

та нагадуватиме про необхідність загальноєвропейської консолідації перед лицем зовнішньої 

загрози. Така консолідація часто відбувалася у минулому і віримо, що вона буде реалізована 

й сьогодні.      

Дякую всім авторам публікацій за змістовну працю та запрошую до нових 

досліджень і кооперації у вивченні та популяризації спадщини оборонної архітектури.  

 

  

З повагою       Микола Бевз 

  


