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ПІДГІРЦІ. План-схема пам’яток культури

Монастир

Пліснеське
городище





Н е знайти в Україні такого села, де було би більше 
давніх пам’яток культури, ніж у  Підгірцях. Тут є 
великий археологічний комплекс літописного міста 
Пліснеська, монастир василіанів X V II—X V III ст., архітек

турний ансамбль замку X V II—X V III ст. з найдавнішим на 
Україні парком, Михайлівська церква — пам’ятка дерев’
яної архітектури X V III  століття, низка інш их пам ’яток 
культури і природи. Кожна з цих пам’яток — свідчення 
нашої історії, яка бере тут свій початок ще з часів могут
ньої колись держави — Київської Русі.

Перша писемна згадка про Підгірці датується 1431 ро
ком. Саме в цей рік відбулася знаменита оборона Одесько
го замку від наступу польської шляхти. В героїчній обо
роні Олеська взяли  участь жителі навколишніх місцевос
тей: Старих Бродів, Кадлубиська, Смільна. Серед них був 
«Іван з Підгорець», якого джерела ще називають Іваном 
Підгор ецьким.

Хоч оборона Одеського замку була героїчною, все таки 
польській шляхті вдалось його здобути. Впав останній в 
Галичині оплот боротьби українців проти поневолювачів.

Намагаючись утвердитися на щойно загарбаних зем
лях, польський король Владислав у  1440 році надає своє
м у вчорашньому противнику Івану Підгорецькому при 
вілей на володіння селами Підгірці й  Загірці.

У власності Підгорецьких Підгірці перебували до 1633 
року, коли у  нащадків Івана — оборонця Олеська, корон
ний гетьман Станіслав Конєцпольський купує Підгірці. Так 
у  цьому році село переходить у  повну власність польського 
шляхтича.

Згодом замком володіють родини Собеських, Ж евусь- 
ких, Сангушків, які купують підгорецький комплекс одні в 
других. Періодично в замку проводяться ремонтно-рес
тавраційні роботи, а палац постійно поповнюється твора
ми живопису, виробами з порцеляни. Тут утворилася ве
лика збірка зброї X V I-X V П I століть, основу якої склали  
турецькі трофеї, здобуті польським королем Яном Собесь- 
ким під Віднем в 1683 році.



Впродовж  в ік ів  
П ід го р ец ьки й  зам ок  
відвідало чимало відо
мих діячів. Тут були і 
монархи: польські ко
ролі Владислав IV  і Ян 
Собеський, австрійський 
цісар Ф ранц-Йозеф І, 
німецький кайзер Віль- 
гельм . Ч удові описи  
підгорецького ансамблю 
залиш или ф ранцуз де 
Алейрак, поляк Стані
слав Освенцім, російсь
кий поет Федір Глінка 
та інші мандрівники.

Монастир ваашанів ХУИ-ХУІІІ ст. Д °  1939 Р окУ в
П ідгорецьком у зам ку

діяв приватний музей князя Сангушка, до речі, один з най
більших закладів такого типу в Європі. Після так званого 
«возз'єднання» Західної України з Радянською ансамбль 
Підгорецького зам ку переходить у  власність держави. 
Постановою уряду  Української РСР в 1940-му році на базі 
історичних та художніх збірок у  Підгорецькому замку ство
рено державний музей. В роки Другої світової війни збірки 
музею були пограбовані німецькими окупантами. У повоє
нний час в ЇІідгірцях знову відновлює роботу державний 
музей, але незабаром його закривають. Рештки мистецьких 
та історичних збірок передають львівським музеям. Найб
ільше експонатів Підгорецького замку зараз зберігається 
в запасниках Львівського історичного музею, м узеї етног
рафії та художнього промислу, Львівській картинній га
лереї. Величезний архів Підгорецького замку, в якому, до 
речі, знаходилась чимала збірка листів українського геть
мана Івана Мазепи, ще у  1918 році був вивезений Сангуш- 
ком у  свій маєток Гумнисько коло Тарнова. Тепер цей архів



зберігається у  Кракові. Це щодо долі підгорецьких збірок. 
А доля самого замку розвивалася теж досить сум но■ Після  
ліквідації музею тут створили санаторій д ля  х во р и х  ту
беркульозом людей. У 1956 році в санаторії виникла  по
жежа. Протягом трьох днів вигоріли всі розкіш ні інтер’є
ри. Два роки стояв замок без дахів. Ремонтні роботи за
верш илися щойно в 1960-му році, після чого замоії знову  
використовувався д ля  лікування хворих. Саме ц я  обста
вина не дозволяла використовувати замок в культ урно- 
освітніх цілях. Вкрай скупою до недавніх часів була інфор
мація про сам підгорецький комплекс. Проте, він  був доб
ре  відомий фахівцям. П ідгорецький замок о б лю бува ли  
вітчизняні та іноземні кінематографісти. Тут зн ім алися  
фільми «Богдан Хмельницький», «Потоп», «Три мушкете
ри», «Дике полювання короля Стаха», «Помилка Овюре де  
Бальзака» та інші. Кінозйомкам рідкісних кадрів у  Ц ір^ірцях  
сприяли унікальні пам’ятки і неповторна природа,

Підгірці лежать на краю плато Подільської височини. 
Звідси відкриваються чудові краєвиди Брідської низини,

що є складовою частиною М алого  
Полісся. З боку рівнини пла то має 
вигляд гірського пасма — його в и 
сота тут становить 403 метри над  
рівнем моря. Очевидно, зв ід си  й  по
ходить назва «Підгірці» — с&ло під  
горою. Через Підгірці пролягає до
рога з Бродів на Золочів. Колись це  
була важлива транспортна артерія, 
яка сполучала Волинь з Галичиною. 
Тому контроль над цим ш ляхом  зав
жди мав велике значення. Саме тим 
треба пояснювати наявність У цьо
му місці могутньої оборонної систе
ми часів Київської Русі і спорудж ен
ня укріплень в пізніші часи.

Західна частина палацу.





Т'епер Пліснесько — хутір у кілометрі на південь від 
Підгірців, а майже тисячу років тому там знаходило
ся місто Пліснеськ, яке згадується двічі у Лаврентіїв- 
ському та Іпатіївському списках Літопису Руського і один 

раз в «Слові о полку Ігоревім». Перша згадка відноситься до 
1188 року. Тоді, говориться у літописі, волинський князь 
Роман Мстиславович (батько Данила Галицького) вислав у 
Пліснеськ військо, щоб вигнати звідти галицьких бояр і їх 
союзників — угорських феодалів. Спроба захоплення Пліс- 
неська закінчилася невдало.

Друга згадка про Пліснеськ міститься у Галицько- 
Волинському літописі під 1233 роком: «А як з’явилась тра
ва, то Данило (Галицький) пішов із братом (Васильком) і 
з Олександром (Всеволодовичем) до Пліснеська. І прийшо
вши, він узяв його від (бояр) Ярбузовичів, велику здобич 
узяв, і вернувся у Володимир». З цього повідомлення видно, 
що князь Данило Галицький у квітні (як з’явилася трава) 
1233 року здобув Пліснеськ і прогнав звідси бояр Ярбузови
чів.

У «Слові о полку Ігоревім» повідомляється, що перед 
невдалим походом руських князів на половців великому 
князю київському Святославу приснився лиховісний сон. 
Переказуючи цей сон боярам, князь закінчує його такими 
словами: «Всю ніч з вечора бісові ворони злітали коло Пліс
неська на Оболоні, де була дебр Кисані і неслися до синього 
моря». Крім Пліснеська, автор «Слова» називає його урочи
ща «Оболонь» і «дебр Кисані». «Оболонь» мало два значен
ня — це вільний простір між оборонними валами міста, а 
також «заболочені луки». Слово «дебр» означає яр, улогови
на, зарослий густим чагарником ліс, «Кисані» — очевидно 
назва самої дебрі. Ще й тепер коло Пліснеська є місця, які 
повністю відповідають визначенню «оболонь» і «дебра». З 
цього можна зробити висновок, що автор «Слова о полку 
Ігоревім» добре знав Пліснеськ і навколишню місцевість, 
інакше він би не міг вказати окремих урочищ, а тим більше, 
їх назв. Отже, автор «Слова» мусив побувати і в Пліснеську.



Головний оборонний вал і рів Пліснеська.

Академік Василь Григорович Щурат у пору своєї праці 
в Бродівській гімназії (1903— 1907 рр.), досліджуючи сто
рінки місцевої історії, написав працю «Вид Пліснеська в 
«Слові о полку Ігоревім», у якій навів цікаве спостереження: 
«Коли їхати з Заболотець до Кадлубиіц шляхом, що згадану 
рівнину перетинає більш-менш у тому місці, де ліворуч слід 
повертати на Висоцько, видно праворуч від шляху, ген-ген 
аж під Чехи, особливо в осінній час, неначе величезне чорне 
покривало, без упину, мов легеньким вітром, раз біля разу 
блискотливе під промінням полудневого сонця. Зразу тому, 
хто такого ще не бачив, навіть важко зміркувати, іцо воно. 
Треба аж ближче під’їхати шляхом. Тоді раптом перед вами 
частина дивного покривала відривається від землі, з шумом



піднімається вгору та розсипується малими, живими шмат
ками у повітрі, лопотячи крилами й каркаючи. Ви пізнаєте, 
що це ворони. Бачите перед собою їх тисячі, хмари ворон, 
що, як бісове насіння, висипаються на поля, жирують, ко
лотяться, тут схоплюються до льоту, знову сідають, вкрива
ючи собою кожну частинку землі. І лише десь-колись зні
меться якась дружня стая і несеться далі в напрямі Підго- 
рець, Пліснеська і дальше на південь до гір Вороняків, туди, 
де їх безліч гніздиться. Це незвичайний вид. З першого разу 
він кожного мусить сильно вразити, і перше враження жаху 
залишиться в нього надовго.

Мені цей вид, визнаю, мимохідь і відразу нагадав вид 
Пліснеська із нашого «Слова», змальований так пластично 
простими словами: «Всю ношь сь вечера босуви врани вьзгра- 
яху у Плесньска на болони, бьша дебри Кисаню и несошася 
кь синему морю...» І |е  був уже й ключ до розуміння старо
винного поетичного образу...

Ті ворони, що їх поет змалював у сонному виді Плісне
ська, злітались на його болоннях і дебрах, ближчих і даль-

Дитинець — центральна частина давнього Пліснеська.



1 - бали, 2 - сліди валів, 3 - могильники. 
ших, у давню давнину, напевно, так само, як сьогодні, зна
ходячи тоді — довкола воєнної кріпості — поживи не раз, 
може, і більше, н іж  сьогодні. Це були криваві побоїща — 
для ворон принада. І аут основа для дальшої асоціації поета, 
для порівняння зловіщих ворон з половцями».



Думки В.Г.Щурата посилює народний переказ про уро
чище «Поруби», яке знаходиться перед крайнім валом пів
нічної частини Пліспеського городища. Місцеві жителі на
зву «Поруби» виводять від того, що перед валом точилися 
вперті бої і тому тут часто лежали «поруби» — порубані 
люди. Підтвердженням служать численні курганні похован
ня княжих дружинників і грунтові могильники — очевид
но, поховання вбитих ворогів. Обидві групи поховань тепер 
охороняються державою як пам’ятки археології республі
канського значеі 111 я .

Зі стародавньою історією Пліснеська пов’язується і на
родна легенда про княжну Олену — дочку белзького князя 
Всеволода, засновницю монастиря в Пліснеську, руїни його 
ще в 1689 році бачив польський король Ян III Собеський. 
На місці давньоруського монастиря у 1706 році збудовано 
церкву монахів-василіанів. Текст мармурової таблиці в інте
р ’єрі храму повторює народний переказ про заснування 
монастиря у 1180 році княгинею Оленою Всеволодівною.

Живе й переказ, що княжна загинула героїчною смер
тю під час нападу на І Іліснеськ половців. Мальовничу части
ну Пліснеська, де нібито вона любила відпочивати і де вона 
загинула, місцеві жителі ще й тепер називають Олениним 
парком.

Овіяний народними легендами і переказами, Пліснеськ 
здавна привертав увагу подорожніх, дослідників і просто 
шукачів скарбів. Розкопки стародавнього Пліснеська розпо
чались ще у 1810 році і спорадично провадились до початку 
XX ст. В цей час основна увага приділялась могильникам, де 
було розкопано біля 80 курганів. Значна їх частина припа
дала на долю різних аматорів і скарбошукачів, які не мали 
потрібної наукової підготовки і навіть не ставили перед со
бою дослідницьких завдань, тому розкопки XIX ст. призвели 
до масового нищення курганів і втрати важливих матеріалів 
для наукового пізнання.

У 1940 році на Пліснеському городищі були проведені 
розвідкові розкопки силами кафедри археології Львівського



державного університету. У 1946 — 1949 рр. дослідження 
городища проводилися Львівським відділом Інституту архе
ології АН УРСР під керівництвом І.Д. Старчука. Цими роз
копками виявлено основний археологічний матеріал для 
характеристики пам’яток давнього Пліснеська.

У 1953 році розкопки на Пліснеську були відновлені 
Ін сти тутом  археології АН УРСР під кер івн и ц тво м  
В.К.Гончарова, а наступного року їх продовжив М.П. Куче
ра. Останній в 1960 році захистив кандидатську дисертацію 
на тему: «Стародавній Пліснеськ». На початку 70-х років 
археологічні дослідження городища проводив Львівський 
історичний музей, в 1983 — Львівська картинна галерея, в 
1980-90 рр. — Інститут суспільних наук (тепер Інститут 
українознавства НАН України).

У ході археологічних досліджень Пліснеська вивчено 
топографію стародавнього городища, систему його укріп
лень, відкрито понад 70 житлових і господарських споруд і 
здобуто значний речовий матеріал. Наукові дослідження 
довели, що стародавній Пліснеськ існував довгий час — з 
VIII до XIII ст. В його історії виділяються чотири періоди.

Давньоруські кургани на. Пліснеську.
З літографії Й. Стечинського. 1847 р.



Псрсдвалля головного валу.

ПЕРШИЙ ПЕРІОД датується V II-V III ст. і припадає на 
початкову історію 1 Іліснеська. Саме тоді на вершині висо
кого плато і виникло поселення; воно було рідко забудоване, 
а його загальна площа становила 10-12 гектарів. У напівзе
млянках проживали сім’ї селян-общинників. В той час роз
виваються домашні промисли, виникають окремі реме
сла — залізообробне, гончарне.

ДРУГИЙ ПЕРІОД припадає на IX—X ст. Тоді спостері
гається зростання І Іліснеська за рахунок заселення найбільш 
зручних для ведення сільського господарства навколишніх 
ділянок, площа міста зросла до 150 гектарів. Головним за
няттям мешканців падалі залишається землеробство та ско
тарство, розвиваються промисли і різні види ремесел.

ТРЕТІЙ ПЕРІОД — це кінець X - початок XI ст. У 
зв’язку з частими війнами у Пліснеську будується замок, 
біля якого скупчуються будинки місцевого населення. Пло
ща міста зменшується, але збільшується густота його забудо
ви. Значно зростають масштаби і різновидність ремесел, проте 
головним залишається землеробство.



Загальний вид на Пліснеське 
городище. Аерофотозйомка.
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ЧЕТВЕРТИЙ ПЕРІОД був останнім в історії Пліснеська, 
він датується XII - першою половиною XIII ст. Тоді місто 
входило до складу Галицького князівства. До об’єднання 
Романом Мстиславовичем у 1199 році Галицького та Волин
ського князівства Пліснеськ лежав у галицькій землі на кор
доні з Волинню і відігравав роль прикордонної фортеці (таке 
ж  значення мали Броди з боку Волинського князівства).



Тому Пліснеськ був важливим стратегічним пунктом, зна
чення якого посилювалося тією обставиною, що місто лежа
ло на важливому шляху Перемиль-Броди-Пліснеськ-Галич. 
Саме для контролю за цим шляхом у Пліснеську XII - першій 
половині XIII ст. будується складна оборонна система. Пліснеськ 
перетворюється на велике важкоприступне місто.

Житла тепер будували, в основному, наземні, у них з’явля-



ються глинобитні печі з димарями. Рільництво відійшло на 
другий план, бо основним заняттям мешканців стали реме
сла, широкий розвиток яких був розрахований на задово
лення потреб населення навколишніх сіл. Матеріали архео
логічних досліджень показують, що найпоширенішими ре
меслами в Пліснеську були ковальство, гончарство, обробка 
кістки, дерева і каменю, золотарство. Матеріальна культура 
Пліснеська набирає рис, спільних для всієї Київської Русі.

Подальший розвиток Пліснеська припинила монголо- 
татарська навала. В 1241 році військо хана Батия зруйнува
ло Броди, Пліснеськ і безліч інших міст і сіл Галицько- 
Волинської Русі. 1 Іісля монголо-татарського нашестя життя 
у місті припинилося не відразу. Судячи з матеріалів розко
пок, якась його частина лишалася заселеною ще і в XIV ст. 
Проте кількість мешканців різко зменшилась.

Монголо-татарська навала привела до занепаду ремесел, 
що спонукало мешканців Пліснеська розійтися по навколи
шніх селах. Ж иття на території колись могутнього міста 
припинилося повністю. Очевидно, причиною цьому була 
небезпека періодичних нападів татарів, оскільки Пліснеськ 
лежав на шляху, яким вони вдерлися у галицьку землю. У 
пошуках більш безпечного притулку жителі Пліснеська пе
реселилися в глухіші місця.

У центральній частині Пліснеська археологи розкопали 
цвинтар другої половини XI11-XIV ст. Можливо, це є похо
вання тих жителів, які хоч і вимушено переселились деінде, 
проте на вічний спочинок лягли в рідній батьківській землі.

Археологічними дослідженнями встановлено, що старо
давній Пліснеськ складався з двох майже однакових частин: 
верхнього і нижнього міст. Верхнє місто, розташоване на 
вершині плато, мало рівну поверхню. До верхнього міста з 
півдня, південного заходу і заходу прилягало нижнє місто. 
Воно займало схили гори і долину, через що його поверхня 
була дуже нерівна. Тут протікав невеликий потік — прито
ка Західного Бугу і било багато джерел. Рівень нижнього 
міста був на 60-80 метрів нижче верхнього.



Археологічні матеріали з давнього Пліснеська.
Тепер на теренах колишнього нижнього міста розкину

вся невеликий хутір Пліснесько, а на верхньому місті життя 
припинилося і цс у XIV ст. і його терени з цього часу залиши
лися незаселеними. Саме тому, що протягом семисот років 
люди не проживали у верхньому місті, тут відносно добре 
збереглася складна оборонна система Пліснеська, основою 
якої були природні особливості високого плато, посилені 
земляними валами і ровами.

На верхньому місті знаходився дитинець — адмі
ністративний і політичний центр Пліснеська, а посад, де 
мешкали ремісники і торговці, охоплював частину верхньо
го та все нижнє місто. V західній частині нижнього міста в



XII ст. було засновано монастир, руїни якого простояли до 
1706 року. Стародавній Пліснеськ у плані мав овальну фо
рму, площа його становила близько 160 гектарів. За розмі
рами території Пліснеськ був одним з найбільших міст 
Київської Русі.

Надзвичайно складною і потужною у Пліснеську вияви
лася оборонна, система. Вона складалася із зовнішньої і вну
трішньої оборонних ліній. Зовнішня захищала верхнє і нижнє 
місто, вона складалася з валу, рову і природних ярів. Внут
рішня будувалася для захисту лише верхнього міста. Оскіль
ки у ньому головним був дитинець, то його обороні приді
лялося найбільше уваги.

Дитинець 1 Іліснеська містився на південному мисі пла
то, яке зі сходу, півдня і заходу мало дуже круті, а, отже, 
вигідні для оборони схили. З півночі плато мало рівну, а 
тому легкоприступну місцевість. Щоб забезпечити надійну 
оборону верхнього міста на північній стороні плато було 
влаштовано вісім рядів земляних валів з ровами. Ці дугопо
дібні оборонні лінії перетинали верхнє місто зі сходу на 
захід і членували його на декілька частин. Вони будувались 
не однакової висоти. Крайній вал був найнижчим — його 
висота, мабуть, становила 2-3 метри, а ширина 4-5 метрів. 
В міру наближення до дитинця вали ставали вищими, їх 
висота доходила до 6-10 метрів. Досить оригінальною була 
оборонна лінія, яка захищала дитинець з півночі. Тут було 
насипано високий вал, перед яким знаходився глибокий рів. 
Ще глибший рів знаходився між  цим валом і самим дити
нцем. Глибина цього рову ще й зараз становить біля 10 
метрів. На високих валах будувалися дерев’яні вежі і криті 
оборонні галереї з бійницями-заборолами, а менші вали 
кріпилися частоколами. Зовнішні схили деяких валів обли
цьовувалися кам ’яними плитами.

Відстані м іж  оборонними лініями становили 70-120 
метрів. Площі верхнього міста між цими лініями, очевидно, 
і були тими оболонями, про які згадує автор «Слова о полку 
Ігоревім».



На південно-східному крутому схилі мису знаходилась 
в’їзна брама, яка системою добре укріплених під’їздів спо
лучалася з нижнім містом і шляхом, що вів з Бродів у Гали
цьку землю. Величава в’їзна брама була мурована, перед нею 
знаходився підйомний міст.

І тепер, дивлячись на залишки старовинного Пліснесь
ка, важко уявити, яким чином майже тисячу років тому 
люди змогли виконати такий величезний обсяг земляних і 
будівельних робіт. 1 Іроте, Пліснеське городище викликає 
подив не лише у рядових мандрівників, але й визнаних 
фахівців. Так, провідний спеціаліст з проблем оборонного 
будівництва доби Київської Русі, автор кількох фундамента
льних монографій, присвячених цій темі, О.П. Раппопорт у 
1965 році писав, що оборонна система Пліснеська «не має 
собі рівних по складності і могутності... по кількості обо
ронних ліній вона переважає всі відомі пам’ятки епохи се
редньовіччя». І Іліснеське городище, яке тепер охороняється 
як пам’ятка археології державного значення, вражає і сво
їми розмірами: його площа, яка становила 160 гектарів, 
була більшою, ніж площа таких давньоруських міст, як Га
лич і Чернігів — вона поступалася лише площі Києва. Якщо 
брати до уваги тільки верхнє місто площею 52 гектари, то 
воно для тих часів все одно було дуже великим. Дослідники 
підрахували, що густота населення в укріпленій частині то
гочасних міст становила 1 тисячу мешканців на 1 гектар 
забудови. Якщо цей коефіцієнт зменшити навіть в десять 
разів, то і в такому разі це дає 5 тисяч населення лише у 
верхньому місті, не рахуючи нижнього площею 110 га. За 
найскромніш ими підрахунками чисельність населення 
Пліснеська становила не менше 10 тисяч чоловік, що на ті 
часи було дуже багато.

Згадані вище особливості різко виділяють Пліснеськ 
з-поміж інших міст Київської Русі і вимагають продовжен
ня археологічних розкопок та нових досліджень давньорусь
кого городища біля села. Підгірці.



II. ПІДГОРЕЦЬКИЙ МОНАСТИР



Н а західному підніжжі городища стародавнього Плі
снеська у долині серед лісів сховався 1 Іідгорецький 
Благовіщенський монастир чину Святого Василія 
Великого. Споруджено його протягом 1706 — 1750 рр. на 

місці давньоруського монастиря, засновником якого була 
легендарна княжна Олена — дочка белзького князя Всево
лода. Після моп голо-татарського нашестя 1241 року мона
стир було спустошено і зруйновано. Вперше його відбудова
но у XVII ст., сучасного вигляду він набув у XVIII ст.

Монастир о.о. Василіан складається з трьох основних 
споруд: церкви, будинку келій та дзвіниці.

Монастирська церква — кам’яна, в плані прямокутна. 
Чотири могутні опори ділять внутрішній простір на високу 
головну наву і дві вдвічі менших бокових нави. Нейтральну 
частину церкви увінчує баня на восьмигранному барабані. 
Фасади церкви вирішені досить скромно. Головний захід
ний фасад оживлено горизонтальними карнизами і верти
калями спарених пілястр. Другий ярус фасаду має характерне 
для барокко завершення — трикутним фронтоном. Три

Монастирський двір.
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білокам’яних портали відпові
даю ть розташ уванню  пав.
Привертає увагу подорожніх 
старовинний сонячний го
динник на півдсшюму фасаді 
церкви. Всередині її вмонто
вано дві мармурові таблиці.
Текст однієї фіксує народний 
переказ про засновницю мо
настиря княжну Олену, а дру
га присвячена ігумену монас
тиря о. Парфенію Ломіковсь- 
кому, стараннями якого від
новлено монастир у XVIII ст.

З північного заходу до 
церкви прилягає двоповерхова 
споруда келій, побудована в 
1771 — 1786 рр. за проектом 
архітектора Вепцлавського. Бригадою мулярів керував май
стер Блажій. Споруда келій в плані — прямокутна. Склепін
ня приміщень па обндвох поверхах хрестоподібні, а в коридо
рах — циліндричні.

Дзвінниця знаходиться навпроти головного фасаду цер
кви. Тепер вона повністю перебудована і втратила первісний 
вигляд.

Комплекс Ваеилпінського монастиря на Пліснеську 
відноситься до визначних пам’яток барочної архітектури 
галицької школи. Гармонійно вписується у храм барокко- 
вий іконостас- вівтар XVIII ст., подібних якому на Україні є 
лише два.

Вартий на увагу той факт, що з 1796 по 1800 р. мона
хом тут був український поет XVIII ст. Юліан Добриловсь- 
кий, автор двох добре знаних донині пісень «Станьмо, брат
тя, в коло» і «Дай же, Боже, добрий час».

В Підгорецькому монастирі знаходилася велика бібліо
тека, рештки якої па початку 1970-х років передали Цен-



Печера Підгорецького монастиря.

тральному історичному архіву України у м. Львові.
Добре відомий історикам «Літопис Підгорецького мо

настиря», який вівся тут з 1662 по 1699 рік. В ньому запи
сано різноманітну хроніку. Так, під 1687 роком (24 вере
сня) міститься запис про відвідання Пліснеського монасти
ря польським королем Яном III Собеським з трьома сина
ми.

Літопис повідомляє, гцо в четвер, 25 лютого 1688 року, 
турки і татари напали на повіт брідський «церкви божі і 
села вогнем сожегоша і людей безчисленне множество во 
плен взяша». Хоча татари були недалеко, але монастир тоді 
вони не зачепили. Згідно з переказом, свій порятунок від 
турків монастир завдячує чудотворному образу Підгорець-



кої Матері Божої, перед яким під час нападу постійно мо 
лилися монахи і прочани. Є в Літописі і ряд інших важли
вих відомостей з минулого західноукраїнських земель.

В 1991 році комплекс монастиря передано монахам- 
василіанам. Протягом короткого часу давня святиня повні
стю відновлена, сюди знову прямують прочани. Під час від
пустів тут збираються тисячі вірників.

У кількох сотнях метрів на південь від монастиря в 
підніжжі дитинця давньоруського міста Пліснеська розки
нувся мальовничий масив із старезних дубів, буків і берестів. 
Кремезні дерев;і гармонують із зеленню трави і на фоні 
гірських лісових масивів та потічків кришталево чистої води 
створюють неповторний краєвид, який завжди викликав 
захоплення подорожніх. Одна з пліснеських легенд розпові
дає, іцо саме тут любила прогулюватися засновниця монас
тиря княжна Олена. До сьогодні це місце називають Олени- 
ним парком.

Цілюще’ джерело.





Якіцо їхати по шоссе з Бродів 
на Львів, то відразу ж  за Ясе- 
новом погляд подорожніх при

вертає величний силует старовинного 
замку, що видніє на вершині сусідньої 
гори. Це і є уславлений колись у всій 
Європі, а тепер призабутий Підго- 
рецький замок. В його ансамбль 
входить оточений складною обо
ронною системою триповерховий па
лац, заїжджий двір, костьол і парк. „ .Гепб посини

С порудж ено зам ок протягом  Конщпольсьхих. 
1635 — 1640 рр. на місці старого
укріплення, яке згадується ще під 1530 роком. Будувався 
замок під керівництвом відомих архітекторів Андре дель 
Акви і Гійома Левассера де Боплана за вказівкою тодішнього 
власника Бродів і Підгорець коронного гетьмана Станіслава

Замкова тераса південно-східного бастіону.



Вид з оборонного рову на південний бастіон.
Конєцпольського — одного з найбільших магнатів польсько- 
шляхетської Речі Посполитої. Про призначення замку 
сповіщав напис латинською мовою на мармуровій таблиці 
при вході до нього: «Вінець ратних трудів — перемога, 
перемога — тріумф, тріумф — відпочинок». Саме для 
відпочинку коронного гетьмана (головнокомандуючого всі
ма збройними силами Речі Посполитої) і був споруджений 
замок у Підгірцях. В сучасному розумінні це була своєрідна 
дача, бо головна резиденція коронного гетьмана знаходилась 
у місті-фортеці Броди.

Підгорецький замок являє собою один з найкращих в 
Європі зразків поєднання імпозантного палацу з бастіонни
ми укріпленнями. Він розташований на одному з відрогів 
Подільської височини. Південна частина плато у цьому місці 
рівнинна, саме в її бік спрямовані укріплення замку і в’їзна 
брама, а в сторону долини — палац, завдяки чому з його 
вікон і терас відкриваються чарівної краси краєвиди. Під 
час хорошої погоди місцевість чудово проглядається на де
сятки кілометрів.





Замок має форму квадрата, сторона якого дорівнює 
приблизно 100 метрів, На його рогах розташовані п ’яти
кутні бастіони.

Замок збудований з цегли і каменю. Між внутрішньою 
і зовнішньою стінами замку влаштовано каземати — примі
щення для складів та різних служб. Вимощена гладкими 
кам’яними плитами, покрівля казематів утворює тераси, ого
роджені балюстрадами. Ці тераси, очевидно, використову
вались для прогулянок, а у випадку військової потреби — 
для розміщення гармат. Вістря бастіонів увінчують витесані 
з каменя-пісковику витончені сторожові вежі-кавальєри. Зі 
сходу, півдня і заходу замок оперізує смуга оборонних укріп
лень, важливими елементами якої є глибокий, обличкова

ний к а м ен е м  р ів  і 
земляні вали з брустве
ром, валганами та кри
тою дорогою.

В XVII ст. палац був 
двоповерховий, а по 
його боках і в центрі 
знаходилися триповер
хові павільйони і вежа. 
В першій половині XVIII 
століття, під час рес
тавраційних робіт, між 
павільйонами і вежею 
споруджено додаткові 
приміщення, добудова
но зовн іш ні сходи і 
портики, від павільйону 
до павільйону споруда 
покривається однорід
ним дахом і перетворю
ється у триповерхову. 
Силует замку втратив 
свою радісно-зубчастуВ’їзд до замку.



Фрагмент інтер’єру каплиці.

&

Тераса північно-західного бастіону.







П ідгорецький замок: 
аксонометрія і розріз 
Реконструкція 
ІО. І іельговського 

'ригубової за 
обмірами 1951 р.

Замковий
атлант.

легкість. Споруда стала більш масивною та 
спокійною. Стрімкі дахи бічних павільйо
нів завершують вінця, на яких знаходяться 
мідні фігури: з правого боку стоїть Атлант, 
який тримає на своїх плечах земну кулю 
— Світ, а з лівого — такий же Атлант 
тримає сонячну систему — Всесвіт.

В XVII ст. в’їхати у замок можна було 
через равелін, підйомний міст і головну в’їз
ну браму. Равеліни і міст ліквідовані ще у
XVIII ст., сіле чудово збереглася в’їзна брама, 
збудована з тесаних каменів у стилі пізнього 
ренесансу. Тонкий рисунок різьби по каменю 
та окремі архітектурні деталі брами підкрес
люють загальне враження витонченості і ка- 
мерності всього комплексу.

Минувши браму, потрапляємо у неве
лике, але затишне і гарне, вимощене ка-



м ’яними плитами, внутрішнє подвір’я, яке зі сходу, півдня 
і заходу оточують каземати, а з півночі — велична споруда 
палацу. В правому куті знаходиться криниця глибиною 38 
метрів, звідки вода черпалася за допомогою валяльного ко
леса. Прості в архітектурному вирішенні форми казематів 
виразно підкреслювали парадність і легкість бічних сходів, 
портиків і балюстради терас, посилювали суворий вигляд 
головного фасаду палацу. Все це створювало архітектурний 
фон для пишних прийомів і урочистостей, які часто прохо
дили у замку. Важливе значення палацу надають внутрішні 
збіжні сходи, іі)о двома крилами з’єднують подвір’я з бічни
ми портиками на колонах, званими ще «італійськими лод
жіями». Через порти
ки можна вийти на 
плоскі, облицьовані 
кам’яними іїлитками 
дахи казематів, кур
тин і бастіон і і$, які 
утворюють огородже
ну балюстрадою тера
су. Звідси відкриваєть
ся добрий огляд обо
ронних ровів, палацу 
і навколишньої міс 
цевості. Крізь двері 
портиків можна про
йти у прим іщ ення 
другого поверху па
лацу.

Тонкий рисунок 
архітектурного офор 
млення сходів, порти
ків і терас, строгий 
ритм ордерної обро
бки головного фасаду, В’їзна брама.
гармонія великої кі-



Збіжні сходи на східну лоджію.

лькості деталей з тесаного каменю підкреслюють загальне 
враження витонченості і камерності архітектури всього ком
плексу. Це враження посилювалося всередині палацу, де роз
маїття залів вражало пишністю обробки стель, мармуровим 
обрамленням дверей і камінів, глазурованими кольоровими 
грубками, настінними розписами, художніми паркетами та 
масою творів мистецтва і зброї. V давнину палац складався з 
великих просторих залів. Все тут було прекрасне: долівка, 
декоративні стіни, мармурові портали і каміни, позолочені 
склепіння. Надзвичайно високу мистецьку вартість мали пла
фони стель, вони відзначалися багатим рисунком і профілями 
у вигляді рам та листя. Консолі, які підтримували плафони, 
були виконані у вигляді людських маскаронів, серед них одна 
зображувала обличчя короля Владислава IV. Різьблені плафони
1 І ідгорецького замку — єдиний приклад художнього столяр
ства, який дійшов до нас у таких великих розмірах.



Давшії колодязь на замковому подвір’ї 
з мил. А. Гршлевського. 1872 р.

Замкове подвір’я.







Генеральний план 
парку і палацу в 
Підгірцях.
1 - замок;
2 - заїзд;
3 - костьол;
4 - паркові

споруди.

Зали отримали свої назви від кольору оббиття або від 
того, що у ньому знаходилось: «Жовта», «Зелена», «Карма
зинова», «Золота», «Китайська», «Лицарська». Наприклад, 
в одній із зал на покритих турецькою тканиною стінах ви
сіли венеціанські дзеркала в позолочених рамах. Ця зала так 
і називалася «Дзеркальна». Майже усі зали прикрашали 
колекції виробів з порцеляни й кришталю, а також зброї. 
Згідно з описами замку кінця XIX ст. тут знаходилося близь
ко 100 портретів та 200 картин.

На портретах, в основному, були зображені представ
ники родин власників замку — Конєцпольських, Собесь- 
ких, Потоцьких, Жевуських та споріднених з ними шляхет
ських родів України і Польщі. Понад три чверті картин 
присвячені біблійним сюжетам. Серед них переважали ка-



Дзеркальний мі.д. Репродукція поштової листівки 1914 р.

ртини видатного польського художника Шимона Чеховича, 
який в 1762— 1767 рр. працював при дворі Жевуських в 
Підгірцях. Решта картин належали до батального живопису,

Королівська спальня. Репродукція поштової листівки 1914 р.



а також представляли 
різном анітні м іф о
логічні, побутові та 
пейзажні теми. Це, 
здеб ільш ого , були 
копії картин Рафаеля,
Тїціана, Джуліо Рома- 
но, Ажорджоне, Ру- 
бенса, К аравадж о,
Сальватора Рози та ін.

Колекція картин 
Підгорецького замку 
була одною з най 
більших на україн
ських землях. Поча
ток цій галереї поклав 
своїми творами Ян де 
Баан, який у 1663 
році створив цілий 
ряд полотен  іс т о 
ричного змісту, при
свячених діяльності 
коронного гетьмана 
Речі Посполитої, вла
сника Бродів і Підгі- 
рців Станіслава Конє- 
цпольського та важливим подіям його часу. Серед цих кар
тин виділялися «Облога Смоленська», «Прийом шведських 
і бранденбурзьких послів Владиславом IV». Відомий україн
ський мистецтвознавець П.М. Жолтовський висловив думку, 
що саме пензлю цього художника належали картини, вко- 
мпоновані в плафон лицарського залу, а саме «Присяга ко
заків Владиславу IV».

Частина картин підгорецької колекції була втрачена в 
роки Першої і Другої світових воєн, картини плафонів зго
ріли під час повоєнної пожежі. Незважаючи на важкі втра-

Замкова каплиця. 
Репродукція поштової 

листівки 1914 р.



Більярднії І! иіл. Репродукція поштової листівки 1914 р.
ти, ціла низка полотен І Іідгорецького замку вціліла і тепер 
зберігається у Львівському історичному музеї та Львівській 
картинній галереї, окремі виставлені в експозиції музею 
«Олеський замок»,

Мармуровніі портал дверсїі і калин XVI ст.



Заїжджий двір XVIII ст.

Одинадцять парадних залів, мозаїчний кабінет, два 
передпокої, каплицю, спальні, більярдну Підгорецького зам
ку, крім творів живопису, мармурових і кам’яних порталів 
дверей та камінів, художніх паркетів і різьблених стель, 
прикрашали велика кількість старовинних меблів, високоху- 
дожних світильників, годинників, килимів, тканин, дзеркал, 
ювелірних виробів із срібла і фарфору, різноманітних колекцій 
дорогоцінного посуду. Згідно з описами замку кінця XVIII—
XIX століть, тут були чудові збірки холодної і вогнепальної 
зброї XVI—XVIII столітті: шабель, мечів, ятаганів, списів, келепів, 
усіляких гармат, мушкетів, пістолів, лицарських доспіхів гусарів 
і рейтарів, захисних обладунків бойових коней. Особливо 

цінувалася колекція воєнних трофеїв, 
здобутих власником Підгорецького замку 
польським королем Яном Собеським у 
битві під Віднем 1683 року, серед якої 
був і намет турецького султана.

У замку знаходилась велика книго
збірня й архів, в якому, до речі, збері
галася колекція документів та листів ге- 

годинник XVIII ст. тьмана Івана Мазепи.

*  А/ XII І

Сонячний



Костьол Воздвиженхл. XVIII ст.



Розкіш внутрішнього убранства замку у поєднанні з його 
витонченою архітектурою та оточуючою природою справля
ли на відвідувачів неповторні враження. Збереглося чимало 
письмових відгуків подорожніх про Підгорецький замок, серед 
яких особливо виділяються свідчення польського шляхтича 
Станіслава Освенціма (1651 р.), француза Де Алейрака (1699 
р .), російського поета Федора Глінки (1805 р.).

С кладовою  частиною  ар х ітекту р н о го  ансам блю  
Підгорецького замку є заїжджий двір XVIII ст., костьол 
цього ж часу і величавий парк.

Заїжджий двір, або як його ще називають, гетьмансь
кий заїзд, побудовано у XVIII ст. в стилі барокко. Він відігра
вав роль постоялого двору, де зупинялися прислуга панів та 
подорожні. Тут знаходились корчми. Заїжджий двір цегля
ний, в плані прямокутний, одноповерховий з мансардою, 
покритий двосхилим дахом з колонами. Північний і півден
ний фасади оформлені шестиколонними портиками і увін-

Оборониий рів замку з півдня, і заходу.



чані розвинутими ба
рочними фронтона
ми. На південному 
фасаді знаходиться 
сонячний годинник, 
який показує серед
ньоєвропейський час. 
Дослідники припу
скаю ть думку, ІЦО 

його зробив відомий 
майстер-годинникар 
П авло Добростансь- 
кий, який у XVIII ст. 
жив у Підгірцях при 
дворі Ж евуського. 
Заїжджий двір являє 
собою рідкісний ви
падок повністю збе
реженої споруди та
кого типу.

Східна частина замку. Споруджений в
1788 році костьол 

Воздвиження завершував проведення перших великих рес
тавраційних робіт І Іідгорецького замку і надавав цілому ком
плексу сучасного вигляду. 1 Іобудований за проектом Рома- 
нуса на кошти тодішнього власника Підгірців Вацлава Ж е
вуського, костьол розташований на осі головної алеї парку 
на віддалі у 300 метрів від в’їзної брами замку. Коли дивитися 
із замкового подвір’я через браму, то в кінці перспективи 
видно костьол. Таке розташування останнього робить його 
невід’ємною частинок) замкового ансамблю в Підгірцях. 
Костьол Воздвиження цегляний, виконаний у стилі барокко, 
для якого характерним є динамічність ком позиції та 
декоративна пишність, примхливі плани, великі контрасти 
об’ємів, перевантаження скульптурними оздобами. Всі ці 
ознаки можна бачити на костьолі — він являє собою ротонду



Після пожежі 1956 р.

з внутріш нім  д іам етром  12 м, перекриту куполом з 
сигнатуркою. Головний фасад виділений чотирнадцятико- 
лонним портиком корінфського ордеру, завершену антабле
ментом і фронтоном. Портик увінчує аттик, який несе вісім 
скульптурних фігу]! святих — портретів родини Жевуських. 
Скульптури виконані з білого каменю С.Фессингером і Ле- 
бласом. Із цього ж  матеріалу витесані архітектурні деталі, 
капітелі і бази колон. В оформленні інтер’єру брали участь 
Л.Смуглевич, Д ем ’ян, Войціх, Константин і Микола з Жов- 
кви, а також Гергулевич і Вітаницький зі Львова. Дерев’яні 
різьблені частини внутрішнього оздоблення виконані скуль
птором М.Твардовським. Француз Де Алейрак у своїй праці 
про Полььцу, яка вийшла друком у Парижі в 1699 році, 
писав: «Замок в Підгірцях, без сумніву, є найгарнішою у 
Польщі спорудою такого типу. Незважаючи на те, шо замок 
невеликий, відносився б він до числа кращих в будь-якій 
іншій країні».

Уздовж своєї кіль каві кової історії Підгорецький замок 
пережив чимало лихоліть: руйнувався під час ведення війсь
кових дій та від людської байдужості, знову відроджувався, 
наче казковий фенікс. Лише до початку нашого століття



замок серйозно відбудовувався шість разів. Нових пошко
джень і втрат зазнав в роки Першої і Другої світових воєн. 
У жовтні 1945 року замок, в якому тоді діяла філія Львівсь
кого історичного музею, був пограбований радянськими вій
ськовослужбовцями Золочівського гарнізону. Грабіжники 
викрали 11 картин, велику кількість високої мистецької 
вартості меблів і люстрів XVII століття та цілий ряд інших 
старовинних предметів. Наприкінці 40-х років рештки екс
понатів забрали львівські музеї, а сам замок було передано 
Міністерству охорони здоров’я УРСР, яке влаштувало у ньо
му санаторій. В 1956 році через недбальство виникла поже
жа. Замок майже повністю згорів — залишились лише сті
ни. У полум’ї загинули високохудожні плафони, розкішні 
паркетні настили, фрески і весь декор багатого внутрішньо
го оздоблення залів. Нові реставраційні роботи завершилися 
іцойно на початку 1960-х років.

Теперішній стан пам’ятки викликає гнітюче враження - 
всі споруди архітектурного ансамблю, за винятком заїж
джого двору, перебувають у незадовільному, а декотрі навіть 
у гостро аварійному стані: дуже пошкоджено зовнішні збіжні 
сходи, відсутній Атлас правого павільйону, вибито балясини 
у багатьох балюстрадах, спостерігається значне відхилення 
сторожової вежі лівого північного бастіону. Повністю обва
лений в 1983 році головний портал замку продовжує руйну
ватися. На кам’яному облицюванні оборонних ровів почали 
рости дерева, шо прискорює руйнацію.

Протягом останніх років виключно зусиллями праців
ників Львівської картинної галереї вдалося виконати досить 
значний обсяг відновлювальних робіт: розчищено зали, ста
ровинні каміни, звільнено приміщення, впорядковано при
леглу територію.

Є надія, що завдяки старанням ентузіастів, допомоги 
держави і меценатів незабаром вдасться відновити одну з 
найкращих архітектурних перлин не лише України, а й 
цілої Європи.



IV. ПІДГОРЕЦЬКИЙ 
ПАРК



Неповторного вигляду архітектурному ансамблю в 
Підгірцях надає парк, у зелені якого ховаються і 
замок, і заїжджий дні]') та цілий ряд інших споруд. 

У давнину, власне, парк справляв на подорожнього значно 
сильніше враження ніж сам замок.

Підгорецький парк належить до пам’яток садово-пар- 
кового мистецтва державного значення. Побудований на рівні 
найкращих зразків так званих «італійських» парків, він є 
найгарнішим і чи не єдиним в Україні парком такого типу.

Для «італійського» парку характерні: системне розта
шування доріг і алей, чітко виявлений центр, геометричне 
членування плану, використання рельєфу і створення терас. 
Всі ці елементи можна спостерігати в Підгірцях. Місцевий 
парк оточує замок з усіх боків, він вирізняється цілісністю 
художнього задуму і глибокопродуманим взаємозв’язком 
рельєфу, архітектури, скульптури і рослинності.

З гостинця до Підгорецького замку можна було діста
тися центральною алеєю, що збігалася з композиційною віс
сю всього комплексу. По обидва боки алеї були розбиті два 
великі зелені газони, на яких стояли дві корінфські колони, 
увінчані скульптурами. З північного боку ці травники обме
жував стрижений грабовий живопліт — боскет. Такі ж 
боскети облямовували і головну паркову алею, яка вела до 
замку. Замок був включений в основну перспективу, що 
відкривалася з головної алеї. Таке композиційне вирішення 
справляло перше захоплююче враження на відвідувача, що 
заходив до парку.

Симетрично до головної алеї прилягають дві великі луки, 
які перетинаються двома алеями, засадженими липами. Ці 
алеї були паралельними головній, а липи являли собою важ
ливий елемент загальної композиції парку — вони підкре
слювали контраст окремих краєвидів.

Головна алея зв’язувала вхід до парку з його централь
ною частиною — замком. Обабіч алеї росли смуги підстри
жених грабових живоплотів, серед яких були влаштовані 
ніші з скульптурами.



Ця алея закінчувалася на покритій травою передзам- 
ковій площі. Розпланований перед в’їзною брамою зелений 
газон не лише виразно вимальовував контури площі, а й 
створював чудовий фон для самого замку. Розміри площі, 
яка мала напівокруглу форму, були встановлені як масшта
бним співвідношенням п до замку й дерев, так і шириною 
головної алеї. На газоні перед в’їзною брамою замку знахо
дилась паркова скульптура. Все це надавало цій місцині своє
рідної мальовничості та імпозантності.

Вся передзамкова територія становила собою південну 
частину парку і вирізнялася яскраво вираженим симетрич
ним розподілом всіх елементів. Велику роль у цьому відігра
вала горизонтальність рельєфу.

Н айм альовничі- 
шою частиною Підго
рецького парку є пів
нічна, що розкинула
ся позаду замку у трьох 
рівнях — терасах. Це 
один з п ерш и х на 
Україні зразків «італ
ійського» парку з те
расами. Розташовані 
на одній осі паркові 
тераси становлять ос
нову арх ітектурно- 
планувальної компо
зиції північної части
ни парку.

На першій терасі 
стоїть сам замок. Рі
вень цієї тераси збігав
ся з рівнем дна обо
ронного рову, який 
захищав замок із схо- 

Го лобна алея парку. ДУ> півдня і заходу.



Західний павільйон парку.
Викладені тесаним каменем стіни рову контрастно акценту
вали навколишню зелень парку і вдало гармоніювали з арх
ітектурою замку. В північній частині тераса закінчувалася 
кам’яною балюстрадою. Відразу ж за замком на другій, ще 
нижчій терасі знаходився квітковий партер, фонтан і скуль
птури.

Першу горішню терасу підпирає викладена з кам’яних 
блоків стіна. В центральній частині цієї стіни знаходиться 
портал з кількома гротами, що вели у великі підземні при
міщення - тут колись знаходились величезні резервуари з 
водою для фонтанів, а також розташовувались і лазні. З обох 
сторін портал мав двоє збіжних кам’яних сходів, увінчаних 
балюстрадою. Ці сходи сполучали верхню і середню тераси. 
Середня тераса становила центральну частину парку; вона 
являла собою прямокутний майданчик розміром футболь
ного поля. Тут розташовувався неодмінний атрибут «італій
ського» парку — партер. Композиційно він складався з



Західна алея трьохсотлітніх лип.

восьми однорідних квадратних у плані квітників, розділе
них доріжками однакової ширини. Квітники оточувалися 
низьким живоплотом зі самшиту та розмарину. Центр пар
теру прикрашав великий фонтан. Важливим елементом ком
позиції центральної тераси служили дві альтанки, які знахо
дилися на її північних рогах. Крім композиційного значен
ня, альтанки відігравали і практичну роль — це були місця 
для відпочинку і сховку від спеки. У XVIII ст. паркові дорі
жки центральної тераси були викладені плитками з черво
ного пісковика. Центральна тераса розташована на висоті 
371 м над рівнем моря. Вона на 6 метрів нижче від верх
ньої тераси і на 4 метри вища від нижньої.

11а нижню терасу можна пройти центральними, а також 
двома бічними сходами, які збігають від обох альтанок. В центрі 
нижньої тераси знаходились чотири трикутні квітники, а решту 
її території займали високі підстрижені грабові стіни — боскети 
і вистрижені аркади зі самшиту — шпалери.



Нижче, на схилах гори, розташовувались малі тераси, а 
зовсім внизу знаходились городи, сади і ставок, куди стікала 
вода з усього парку.

Серед квіткового розмаїття парку, що милувало око від 
ранньої весни до пізньої осені, значне місце посідали троян
ди, півонії, лілеї і гвоздики. Паркові споруди та скульптури 
підкреслювали масштабність парку, його окремих ділянок, 
концентрували увагу відвідувачів на певних пейзажах та 
орієнтували їх.

Шляхтич Станіслав Освенцім, відвідавши замок і парк у 
серпні 1651 року, записав у своєму щоденнику, що «Під- 
гірці, прекрасним палацом коштовно з оборонними спору
дами збудованим, а особливо фонтанами, гротами і каскада
ми на всю Польщу славне місце». Нашого сучасника ще й 
тепер спроможний здивувати факт дії фонтанів на вершині 
гори, особливо, якщо врахувати, що вони працювали без 
помп. Весь секрет за словами француза Де Алейрака, поля
гав у тому, що вода до Підгорецького замку і парку подава
лася мідними трубами зі сусідньої, ще вищої гори. В парку

Паркова стіна.







Східний павільйон парку.

вода зосереджувалася у величезних мурованих резервуарах 
під першою терасою, а звідти трубами розподілялася до 
фонтанів. З водограїв вода стікала каскадами на нижні менші 
тераси і збиралася у ставку. Свідчення Де Алейрака підтве
рджуються фактом частого викопування мідних труб селя
нами Підгорець ще у минулому столітті.

На третій терасі парку знаходилась оранжерея, у якій 
росли лимонні, мандаринові, лаврові, фігові, маслинові та 
інші теплолюбні дерева та кущі.

Хоча «італійський» парк з його регулярним розплану
ванням і терасами був головним у 1 Іідгорецькому парково-



му комплексі, тут знаходився також і так званий «францу
зький» парк. Він являв собою добре доглянутий лісовий 
масив, в якому переважали листяні породи дерев: липи, 
бука, клена, граба, дуба. «Французький» парк розкинувся у 
східній частині замкового комплексу, він служив одночасно 
і звіринцем — тут у природніх умовах утримувались косулі, 
зайці, дикі свині та інша дичина. Часто замкова знать у 
«французькому» парку влаштовувала пишні мисливські лови.

У планово-композиційній структурі парку в Підгірцях 
головне місце відводилося замку, який домінував над оточую
чою місцевістю. Влаштування терас в північній частині і 
засадження їх квітниками та низькорослими деревами забез
печувало відкриття з вікон замку чарівної краси краєвидів. 
Залишаючись відкритим, Підгорецький замок воднораз чудово 
проглядається з навколишньої округи, його добре видно з 
шосе Київ-Львів. Вночі, коли у замку світиться, він виглядає 
як великий казковий кристал на темному силуеті Підгірців.

Грабова алея парку.



Східна липова алея.

На превеликий жаль, історія не донесла до нас імені 
митця, який створив дивовижний парк; відомо лише, що 
він був «римлянином», тобто, вихідцем з Італії. А закладався 
парк одночасно з будівництвом замку.

Тепер Підгорецький парк знаходиться в жалюгідному 
стані. В північній його частині тубсанаторій спорудив різні 
господарські будівлі, які вносять дисгармонію в компози
ційну структуру парку. На колись зелених луках, які про
стягалися вздовж головної алеї, влаштовано фруктовий сад і 
городи працівників санаторію. Підстрижений грабовий 
живопліт, іцо оформляв вхід до парку, протягом кількох 
десятиріч ніхто не доглядав і він перетворився на алею ста
рих дерев, за якими не видно замку. Посередині головної 
алеї розбито квітники і встановлено електричні ліхтарі, які 
теж утруднюють зорове сприймання замку. На колись рів
ній і зеленій підзамковій площі розбито квітники і ж и
воплоти, які спотворили її первісний вигляд, зробили 
непомітними паркові скульптури, що знаходяться тут. Про



кладені на передзамковій плоїці асфальтові доріжки вносять 
дисгармонію і різко контрастують із давньою архітектурою.

В катастрофічному стані перебувають паркові споруди. 
На кожному кроці видно руїни: порталу, паркових альта
нок, арок і сходів. 11 а самому замку, опорних стінах терас 
і оборонних валіі5, альтанках та інших спорудах ростуть де
рева і чагарники, які своїм корінням прискорюють руйна
цію архітектурних пам’яток. Саме це стало причиною руй
нування у 1987 році опорної стіни верхньої тераси. Згодом 
подібне руйнування сталося з опорною стіною західного рову.

Тривога за долю архітектурного ансамблю у Підгірцях 
не залишає поза увагою широкі кола громадськості.

У багатьох країнах 
світу такі архітектурні 
перлини, як ансамбль 
П ідгорецького  замку, 
використовую ться для 
р о зв и т к у  ту р и зм у  і 
даю ть чим алу частку 
валю тн о го  п р и т о к у , 
с п р и я ю т ь  не т іл ьк и  
піднесенню культури, ;і 
й розвитку економіки.
Вартий уваги і той факт, 
що Підгорецький арлі 
т с к т у р н и й  ансам блі, 
знаходиться всього »а 
півтора кілом етра під 
автостради Львів Київ,
по я к ій  к о ж е н  день \\цд на замок із заходу.
мчать на автомобілях і
автобусах вітчизняні і іноземні подорожні, не припускаючи 
про близьке сусідство сімку і парку, які протягом трьох 
віків викликали іахоплепия її подив мандрівників.
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