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Архітектурно-місто будівний комплекс
середмістя Підгайців:

історична та культурна цінність
Великою групою дослідників Національного

університету Львівська політехніка" (М. Бевз, Р. Могитич, В. Федик,
Р. Федик, П. Іщак, О. Рибчинський, Н. Консулова та ін.)
протягом 2003-2005 рр. проведено роботу з метою
проаналізувати історико-культурну цінність сформованого
комплексу забудови центру Підгайців, показати особливі риси
міста у порівнянні з іншими українськими містами.

Підгайці  давнє торгове самоврядне місто XV-XIX ст
добре укріплене в середні віки, з яким повязано багато
сторінок історії, які досить повно висвітлені в
історичних документах. Етапи розвитку та розбудови міста на¬

даються до серйозного наукового відтворення. У
збережених пам'ятках Підгайців можна найповніше відчитати
історію взаємовідносин різних етнічних громад, які
мирно співіснували за валами і мурами міських укріплень і
додаткову оборонну міць яких створювали оборонні
сакральні об'єкти. У першу чергу слід вказати на
унікальну церкву Успення Богородиці XVII ст., розміщену біля
колишньої Львівської брами, синагогу кінця XVI ст.,
костел Трійці XV-XVII ст. у східному крилі середмістя.

Факт наявності збережених залишків міських валів,
фос та оборонних сакральних будівель різної етнічної

Стара ратуша XVII ст. Фото 1928 р.

Хронологія м* Підгайці

1397 перша згадка про королівське село Підгай¬
ці; рицар Діонізій

перед 1414 власники - Бучацькі; заснування костелу
Божої Матері

1446 згадка про церкву, можливо Різдва Христового
1463 заснування міста Підгайці, нового костелу, замку
1469 переведення села Підгайці на тевтонське право
15 ст. вірогідна поява вірмен
1472 згадка про Загайці
1498 зруйнування міста молдаванами і турками
1509 похід молдаван на Теребовлю і Підгайці

1516 битва з татарами під Підгайцями
1519 право на щорічний ярмарок
1520 право дідичів на збір греблевого мита
1534 перехід до власників Вольських
1536 право на другий ярмарок
1539 надання (можливо, повторне) магдебурзь¬

кого права
1552 згадка про євреїв, рабина, синагогу
1578 в місті 1 церква, 133 будинки, населення 798 чол.
16-17 ст. будівництво синагоги, утворення 6 цехів
1590 торги по суботах



приналежності є сьогодні унікальним, винятковим
фактом на території України. В результаті наступних
досліджень маємо надію знайти залишки ще одного такого
оборонного об єкту - вірменської церкви. Незважаючи
на те, що сакральні об єкти єврейської чи католицької
громад збережені також в багатьох інших містах
Західної України (Бережани, Бучач, Язлівець, Жовква) проте
там вони не збереглися саме як оборонні об єкти,
вирішені у тісному взаемозвязку із середміськими
фортифікаційними лініями.

Цей факт дозволяє розглядати Підгайці як можливий
своєрідний центр досліджень  самоврядної організації
міської середньовічної спільноти, яка в минулому була
цілісно організована проти зовнішьої загрози.
Створення такого екскурсійного маршруту, музею,
наукового осередку в Підгайцях може мати велике міжнародне
значення. Можна сподіватися на отримання підтримки
в організації такого центру та таких досліджень від
багатьох європейських інституцій і фондів. Діяльність
такого центру дозволить прослідкувати і розкрити,
експонувати особливості функціонування історичних
східноєвропейських міських громад у часах XIV-XVII ст.

Особливий інтерес викликає той факт, що поряд із
мурованими оборонними святинями на середмісті, поза його
укріпленнями на передмістях існували виняткової
архітектури дерев яні церкви. Одна з таких дерев яних церков
збереглася сьогодні на Галицькому передмісті, ще декілька
таких будівель є у близьких передміських селах.

Також у місті збережено специфічної архітектури
житлові будинки на Ринковій площі та прилеглих
вулицях, єврейський цвинтар-кіркут з кам яними
надгробками XVII ст. З підгаєцького костелу походить чудотворна
ікона, відома сьогодні як підгаєцька Мати Божа .

Історико-культурний потенціал Підгайців
відображений в численних пам ятках історії, археології,
архітектури та мистецтва, розташованих як самому місті, так
і в його околицях (54 пам ятки архітектури та
містобудування державного і місцевого значення, 14 пам яток
археології, 15 пам яток історії, 8 пам яток
монументального мистецтва, 2 історико-меморіальні цвинтарні
комплекси); спадщина міста не досліджена ще сьогодні
сповна, тому в майбутньому можна сподіватися збільшення
цього списку.

Місто зберегло частину давньої планувальної
структури, закладеної, за нашою версією, ще в князівські часи

1591 затверджено статут цеху кушнірів
1605 перехід до власників Гольських, укріплення замку
1612-1641 історія скарбу Марії Могилянки
1618 облога замку Стефаном Потоцьким
1620 зруйнування міста татарами
1621 зруйнування міста татарами
1625 згадка про підгаєцьку міру  ваги
1628 Підгайці - oppidum novo lokationis
1634 будівництво нового костелу Св. Трійці
1635 фундація Софією Гольською латинського

шпиталю і школи

1641 перехід до власників Потоцьких, розбудова
замку, міста

Нова ратуїиа 1886р. Фото поч. XX ст.

(галицького князівства). Збережено досьогодні
планувальні елементи давнього міста: город, підгороддя,
посад, включаючи розпланувальні елементи його вулиць та
оборонних укріплень, місця монастирищ та дворів.

Підгайці також дають нам рідкісну можливість
прослідкувати кількасотлітню еволюцію міського осередка,
з поступальним розвитком поясів укріплень, що на
Україні мало де можна зробити. На його прикладі можна
вивчити не тільки переміни, які відбувалися у
просторовому розташуванні, але й у функціональному
навантаженні  тих чи інших урбаністичних елементів.
Цікаві результати дає дослідження співвідношень

місцевих і західноєвропейських традицій у підгаєцькій
практиці будівництва міських кам яниць. На початку
XIX ст. на південь від середмістя на підвищеній
території було поступово сформовано комплекс громадської
забудови, який поступово перейняв на себе функції цен-

1640-ві заснування парафіяльної школи при
Успенській церкві

1648 жовтень повстання проти Польщі
1650-1653 будівництво церкви Успения
1653 похід козаків і татар на Золочів і Підгайці

1655 вересень взяття замку козаками і росіянами
26.05.1657 перебування Евлії Челебі в Підгайцях, згад¬

ка про вірмен
1663 липень перебування короля Яна Казимира в Під-

гайцях
1664 будівництво вірменської церкви
5-17.10.1667 бої з козаками Петра Дорошенка і тата¬

рами



тру місту. Закладений австрійською адміністрацією, цей
комплекс фомувався трьома типами будівель -
громадськими будівлями (суд), освітніми будівлями,
престижною вілловою забудовою, що належала чільним діячам
міста. Це лінійний центр, розміщений на магістральній
вулиці. Його відрізняє вільна композиція будівель по
відношенню до червоної лінії вулиці, а також поєднання
будівель із зеленими зонами. Цей комплекс нового
громадського центру невеликого міста є унікальним
прикладом урбаністики XIX ст. серед українським міст. Тут
можна знайти містобудівні принципи Е. Говарда (міста-
саду) і водночас прагнення створити престижну
громадську зону.

Підгайці дуже вигідно розташовані географічно у
системі туристичних маршрутів Поділля і трьох
західноукраїнських областей  Тернопільської, Львівської, Івано-
Франківської.

Проблема регенерації та консервації пам'яток,
організації туристського потоку спонукають до створення іс-
торико-архітектурного заповідника у Підгайцях. Він був
би 5-им на території Тернопільщини та 13-им на території
Західної України (всього в Україні 51 заповідник).

Поряд із уже створеними заповідниками
Тернопільської області  у місті Бережанах (історико-архітектурний
заповідник з 2001 р.), у місті Збаражі
(історико-архітектурний заповідник з 1997 р.), у місті Кременці (з музеєм
Ю. Словацького і ансамблем Почаївської лаври), у місті
Бучачі (створюється історико-культурний заповідник),
історико-культурним заповідником замки
Тернопільщини  (з 2004 р.), заповідник у місті Підгайцях логічно
доповнював би їх функціонально-просторову мережу та
збагачував би своїми унікальними пам'ятками їх
історико-культурний потенціал.

Микола БЕВЗ

Нова ратуша після реконструкції 1927р. Сучасний вигляд

19.02.1672 перебування Ульріха фон Вердума в Підгайцях
1675 згадка про вірменського війта
9-11.09.1675 зруйнування міста турками
1677 звільнення міста від усіх податків на 12 років
1687 перебування короля Яна Собеського і Фран¬

суа Далейрака
1689 згадка про церкву Св. Юрія
1694 згадка про церкву Св. Миколая
8-9.09.1698 бої з татарами
1708 згадка про церкви Спаса на Галичі, Покрови

на Тудинці
1716 згадка про латинський шпиталь при костелі

Св. Трійці

29.07.1743

1756
1765

поч. 18 ст. будівництво церкви Покрови на Тудинці
1728 згадка про церкву Дмитра на Волощині
біля 1732-1743 згадка про підгаєцький греко-католиць-

кий деканат (ліквідований між 1743-1759)
пільги місту; заміна містові грошового
податку на відробітки
Потоцькі здали Підгайці в оренду
згадка про латинську парафіяльну школу при
костелі Св. Трійці

12.05.1768 поразка Мар'яна Потоцького від росіян (Вей-
сман) біля Підгайців
страта 11 гайдамаків у Підгайцях
перехід до власників Бєльських

1768

1768



Символи міста Підгайці
Q
її І 1 І р

Найдавніша відома згадка про Підгайці датована
1414 р. - під цим роком у документах згадується, що
Микола Цесельський викупив це королівське село у
Михайла Бучацького. Хоча вважається, що поселення виникло
раніше.

На початку XVI ст., з огляду на вигідне розташування,
Підгайцям надано привілей на проведення ярмарків, а
1539 р. місто отримує дозвіл на самоврядування за
магдебурзьким правом. Очевидно, що з цього часу Підгайці
(чи як подано у деяких документах - Нові Підгайці) мали
використовувати власну міську печатку з гербом. Звично
такі питання вирішувалися на місці, й герб обирав
бурмистр чи магістрат, іноді знак місту надавали власники.
У деяких королівських привілеях також фігурували
надання гербів чи печаток з гербами, але переважно вони
мали чисто формальний характер.

Найважливішою сферою застосування міського
герба було його використання на печатці. Найдавніша
підгаєцька печатка, яку нам вдалося виявити у Кракові,
скріплювала документ за 1554 р. Це кругла печатка,
діаметром 27 мм, на ній зображена латинська літера "Р", під
нею півмісяць ріжками вгору, а ще нижче - хрест із
розширеними раменами (Dodatek tygodniowy przy Gazecie
Lwowskiej. - 1855. - № 49 (7 grudnia). - S. 196.). У фондах
Центрального державного історичного архіву України у
Львові вдалося відшукати іншу міську печатку на
документі 1658 р. На цій пам ятці (кругла, діаметром 32 мм)
фігурує описаний вище герб, поданий у щиті, а по колу
йде латинська легенда: «SIGILLUM CIVI... PODHAI»
(тобто - "ПЕЧАТКА МІСТА... ПІДГАЙЦІ" (напис
погано відтиснутий, тому можливо, що в ньому було "НОВІ
ПІДГАЙЦІ")) (Національниймузей у Кракові. - Відділ
рукописів. - MN 562. - № 119406; Гречило А. Українська
міська геральдика. - К  Львів, 1998. - С. 26,36.).

1772 будівництво нової церкви Спаса на Галичі 1817-1831 початок будівництва державного мурованого
1772 перехід під Австрію гостинця

1776 початок конярства 1820 запроваджено 11 ярмарків, торги по п ятницях
1781 Підгайці в складі Бережанського циркула 1843 відновлено підгаєцький греко-католицький
1783 ординація: втрата міського статусу; статус деканат

містечка 1847 перехід до власників Чарторийських
1783 перехід до власників Рогалінських 1848 травень скасування панщини
1789 засн. тривіальна (3-класна) школа 1855 створено підгаєцький повіт
1791 початок промислового розведення тютюну 1860 засн. приватна аптека

між 1788-1819 перехід до власників Ворцелів, зруйно- 1866 засн. телеграфна станція
вано замок, церкву Св. Миколая, закрито
руський і латинський шпиталі

1867 реорганізовано підгаєцький повіт, створено
староство, повітову Раду і Виділ, виділення

1809 Підгайці взяли поляки і відвоювали австрійці сільських гмін зі складу Підгайців



Печатка

з документа 1554 р.

Добре укріплене місто
не раз ставало на шляху

ворожих набігів, під його
мурами відбувалися
криваві сутички з
татарськими загонами. Ймовірно,
що давній герб і
відображав ці мотиви: літера над
півмісяцем вказувала на
боротьбу проти
мусульман, а хрест виступав як

символ пам'яті про загиблих
в обороні рідного краю

земляків. З часом старий герб забувся, давні печатки
втратилися, і в XIX ст. Підгайці використовують
написові печатки (без герба), а на документах з
60-х рр. можна побачити зображення меча.
Навряд чи цей знак виконував функцію
герба міста. Мабуть його поява на
печатці мала випадковий характер.
За традицією у XVI-XVIII ст. в
українських містах лавничі
уряди, що виконували судочинну
функцію,
використовували на своїх печатках або

видозміну міського герба,
або зовсім інший си.мвол.

Можна припустити, що меч

міг фігурувати на давніх
печатках підгаєцької Лави,
але ця версія ще не
підтверджена фактичним
матеріалом.

На початку XX ст.
Підгайці використовують як герб
зображення міської брами з
двома вежами (Центральний
державний історичний архів
України у Львові. - Ф. 52. - Оп.
2. - Спр. 319. - Арк. 1455). В
архівних матеріалах вказувалось,
що такий герб був на печатках міста
з XVII-XVIII ст., однак самих печаток з
таким знаком виявити не вдалося. У гербі
брама зображалася золотою у синьому полі, Герб 1930-х рр.

1869

1873

1873

1874

1876

1883

1885

засн. Філія Галицького Кредитного
Земського товариства

перетворення доброчинного шпиталю в
громадський шпиталь, створення добровільної
пожежної сторожі
засн. ремісниче товариство Поміч
відновлення міського статусу, створення
міської гміни

перетворено тривіальну школу в 4-класну
нормальну хлопчачу

встановлено фігуру Св. Анни
засн. державна початкова школа на
Старому Місті

Печатка XIX ст.

У такому вигляді герб
Підгайців, оздоблений
декоративним картушем,
функціонував до 1939 р.

У червні 1991 р. Під-
гаєцька міська рада
звернулася до Українського
геральдичного

товариства з проханням

розробити на історичних

матеріалах герб міста. Зваживши
на побажання зберегти піз¬
ніший знак (з брамою), було запропоновано додати до
нього елементи зі старого герба (тільки латинська

літера була замінена кириличним *П  автор проектів
А. Гречило). У кінцевому варіанті,

затвердженому рішенням VIII сесії міської ради 22 серпня
1991 р., герб мав такий вигляд: у синьому

полі золота міська брама з двома
вежами й із відкритими воротами;

обидві вежі мають по одній бійниці
й завершені трьома бланками
(зубцями); в отворі воріт

золота літера П  над срібним
півмісяцем ріжками вгору,
під ними золотий

козацький хрест (з розширеними
раменами). Герб вписано
у декоративний картуш та
увінчано срібною міською
короною, які
використовуються тепер для всіх

міських гербів в Україні. Того ж
дня було прийнято і прапор
міста: квадратне полотнище;
на синьому тлі жовта літера П
над білим півмісяцем, під ними
жовтий хрест; з трьох сторін
прапор має лиштву з синіх та
жовтих трикутників (ширина

лиштви становить 1/10 ширини
прапора). Підгайці відновили свою

давню геральдичну та прапорничу
традицію.

Андрій ГРЕЧИЛО

1887 засн. державна 3-класна дівоча школа
1880-ті засн. український хор
1886 збудовано нову ратушу
1887 створено окружну шкільну раду в Підгайцях
26.05.1889 велика пожежа
1891 будівництво каплиці на міському цвинтарі
1892 засн. Філія Просвіти
1893 засн. читальня "Просвіти  - Онуфрій Мар¬

кевич

1893 збуд. дзвіницю церкви Спаса на Галичі
1895 перехід до власників Чижевичів
перед 1896 сільські гміни на Старому Місті, Загайцях,

Галичі-Голендрі



Куди їду - туди їду,
Та все на Підгайці.. ?

(Торговельні шляхи Підгайців та околиці XV-XVIII століть)
З незапам ятних часів дороги були найдавнішим

видом комунікацій. їх розвиток безпосередньо пов язаний
з господарською діяльністю людської цивілізації. Тому
історія шляхів завжди великою мірою пояснювала не
лише економічні, але й політичні та культурні чинники
історичного поступу. Від того, чи лежало місто на про-
тореному гостинці або битому шляху, чи опинилося
обабіч нього, часто-густо залежала його щаслива чи не дуже
вдала історична доля. З погляду ретроспективи Підгайці
не завжди могли похвалитися, що вони були ключовим
містом на велелюдних суходільних та водних шляхах.
Проте місцева жартівлива народна пісня, що
розпочинається словами "Куди їду - туди їду, / Та все на
Підгайці.." навіть з огляду на відносну точність пам яток * усної
історії  та самобутнього фольклору, зафіксувала давню
транспортну важливість міста у цьому регіоні.

Підгайці - старожитнє галицьке місто на Опіллі,
відоме за однією з перших писемних згадок з 1416 р.
Розташоване у верхній течії Коропця - річки, лівої притоки
Дністра, за історичною літературою у 1463 р. отримало
магдебурзьке право. У1539 р. місту, що за
адміністративно-територіальним поділом входило до складу
Галицького повіту Руського воєводства Польського
королівства, було вдруге підтверджено магдебурзький привілей,
також дозволено проведення тут двох щорічних
ярмарків на св. Олексу і св. Мартина та щотижневих торгів у
суботу. В 1590 р. останній ярмарок був перенесений на
свято Вознесіння (Wniebowzięcie). Міський герб,
походженням з 1539 р., у щиті мав стилізовану літеру "Р ,
під якою було розміщено півмісяць рогами догори, а на
долі - хрест. З кінця XV - до початку XVI ст. як
приватновласницьке місто належало шляхетській родині Бу-
чацьких, а з 1641 р. - магнатам Потоцьким, які лише у
Галицькій землі володіли 17 містами.

Місто неодноразово зазнавало руйнівних нападів
татар. Сунули на рідний край своїми чамбулами татари,

мовби чорні хмари. Під міськими мурами
ординці з являлися у 1516, 1612,
1615, 1617, 1620, 1621, 1633, 1667,

1675 рр. Саме з Підгаець із
неприхованою

тривогою писав 24

лютого

1613 р.

стражник

коронний Ян За-

мойський

про нову

небезпеку

Будинок на пл. Ринок Малюнок О. Рибчинського

татарського наїзду, бо із татар військо велике має іти
через Покуття до Угорщини* У 1620 - 1621 рр. ординці
два рази палили місто. В 1621 р. татарва спустошила
передмістя Підгаець - Старі Підгайці, Сільце, а також села
Гнильче, Голгоче, Білокриницю та ін. У Гнильчому
ординці тоді спалили 20 хат і корчму, в Мужилові під Підгай-
цями - 38 хат, дім священика, церкву і млин, а в Голгочах
за вогнем татарського наїзду пішло у цей же спосіб 20
селянських господарств, хата священика і церква. У XVII
ст. іноземних подорожників вражало таке розорення
міст і сіл, один із них з сумом відзначав, що в Підгайцях
ні панів, ні домів, ані пса, ані когута - гола пустка* З
метою захисту від ворожих нападів власник міста
збудував тут замок; усі храми, як приміром Троїцький костел
1634 -1643 рр. або Успенська церква 1650-1653 рр., мали
теж оборонне значення. На галицьке Опілля, зокрема до
Підгаець на свої криваві промисли за живим людським
товаром - ясиром та на грабіж татари вривалися двома
сакмами (татарськими шляхами): Чорним і Волоським.

Площа Ринок. Фото 1930-х рр.

Волоський (Покутський або Золотий) шлях - один з
чотирьох найбільших татарських шляхів, яким у XVI -
першій половині XVIII ст. здійснювалися татарські набіги за
ясиром на територію Волощини (Валахії), Молдовського
господарства (звідси інша назва - Молдовський), Галицької
та Львівської земель Руського воєводства Речі Посполитої.
Виходив з Білгорода (Акермана), йшов через Молдову, між
басейнами Дністра та Пруту на Покуття (від Снятина і далі
на захід мав також назву - Золотий), через брід на Дністрі
повертав у напрямі Бучача, а звідти, найвірогідніше через
Підгайці, Бережани вів на захід аж до Львова. Другий
рукав цього шляху вів правим берегом Дністра галицькими
землями і доходив аж до Вісли. Інші назви "Золотий  або
"Злодійський  носив, ймовірно, від великого ясиру та
значної кількості награбованого багатства, взятого із цього
заможного і густонаселеного регіону.

В мирні часи, завдяки вдалому розташуванню з точки зору
комунікаційної мережі, Підгайці лежали на утертому відга¬



луженні Великої дороги" (via magna), яка у XVII - XVIII ст.
провадила зі Львова через Рогатин, Бережани, Підгайці до
Теребовлі. Ця дорога з єднувала не лише ці торговельні центри,
але й водночас була сполучною ланкою магістральних шляхів,
які пролягали на Київ (через Сатанів, Бар, Вінницю, Фастів),
на Поділля (Кам янець) і Молдову (Сучава, Ясси, Галац).

Підгайці були розташовані водночас на рамені
Молдовського шляху, що сполучав Львів та інші міста Речі Посполитої з
країнами мусульманського Сходу. Недарма у місті компактно
проживали і торгували вірменські купці. З Сучави на Хотин,
Кам янець на Поділлі, Теребовлю через Підгайці проходив
один з дрібніших варіантів польсько-турецької торговельної
траси. Шляховий варіант, що минав Підгайці та прямував із
Теребовлі безпосередньо на Тернопіль, Зборів, Золочів і далі
Глинянським трактом до Львова, був більш вигідним, тому
набув пріоритетного значення.

Характерно, що прикарпатську сіль, зокрема із
солеварень Солотвина транспортували прасольською
дорогою через Богородчани, Галич, Єзупіль, Більшівці,
Завалів, Шумляни, Потутори, Козову, Козлів, а далі через
Підкамінь на р. Західний Буг. Селяни-коломийці з-під
Коломиї та інших підкарпатських сіл, де працювали
солеварні, привозили сіль спеціально і до Підгаець.

Місто (Podhaicze) позначено на Спеціальній карті
України 1650 р., складеній французьким військовим
інженером і картографом Іійомом ле Вассером де Бопланом.
На час подорожі таємного французького посла, німця
Ульріха фон Вердума у його щоденнику за 1672 р. про
Підгайці читаємо: "рівними полями до Підгайців одна
миля. Це гарне місто на рівнині, над озером. Воно велике
й досить добре збудоване, з кількома руськими
[церквами] й одним папським костьолом, і ще одним для вірмен,
яких тут живе ще більше, ніж євреїв, хоча й останніх у
цьому місті е досить багато й вони мають свою
божницю".

Гостинцями та меншими шляхами Підгайці були тісно
пов язані з найближчими містами та містечками -

повітовими центрами Галичем і Теребовлею, Монастирись-
ками, Бучачем, Язлівцем, Золотим Потоком, Чортковом,
Козовою і Бережанами. Якраз у Бережанах торговельний
тракт на Підгайці розпочинався від Підгаєцької брами,
оскільки назва міських воріт зазвичай збігалася із
назвою гостинця, до якого міста він провадив.

Підгайці традиційно вважалися одним з найбільших
регіональних центрів, де жваво торгували великою рогатою худобою.
В архівних документах, зокрема у фонді Теребовлянського грод-
ського суду, зафіксовано також, що у Підгайцях Галицької землі
продавали кожухи та інші товариЯерез Підгайці проходили і так
звані "волові шляхи" Найчастіше волів великими партіями гнали
вздовж торговельних трактів, інколи в обхід митниць і митних
прикоморків. Популярних у Центральній Європі "волоських"
волів із Сучави через молдовсько-польську границю гнали повз
місто двома дорогами: однією через Хотин - Кам янець -
Скалу ~ Підгайці - Бережани - Дунаїв - Гологори - Львів, та іншою
через Чернівці - Снятии - Городенку - Золотий Потік -
Підгайці й далі спроваджували на продаж так званою Шльонською
дорогою до Сілезії, на Помор я і Прусії, зокрема до найбільших
тамтешніх міст - Вроцлава, Ґданська і Кенігсберга.

"Куди їду-туди їду,
Та все на Підгайці..." -
жартівлива народна пісня, в якій безтурботно

йдеться про дорожню непроминальність Підгаець, всерйоз
підтвердилася на зламі ХІХ-ХХ ст., після спорудження у
1897-1909 рр. залізниці Львів-Підгайці, що з єднала тоді
вже повітове місто Галичини зі Львовом і Тернополем.
Її спорудили приблизно за маршрутами старожитніх
суходільних шляхів, на віковому перехресті яких не
загубилося, не стерлося із глибинної пам яті нашої
минувшини це неповторне опільське місто.

Володимир ПРИШЛЯК, м, Луцьк

Вокзал. Фото поч. XX ст.



Місто Підгайці на карті Ф. фон Mira з 1782 р.
Більшість історичних міст Галичини на протязі XIX

та XX ст. в результаті війн, перебудов та урбаністичних
реконструкцій (зокрема в радянські часи завдяки
реалізації генеральних планів) здебільшого втратили свою
первісну розпланувальну систему та окремі цінні
урбаністично-архітектурні елементи. Зокрема у багатьох
містах повністю або частково знищена забудова на
ринкових площах, зникли окремі квартали традиційної
забудови на середмісті та передмістях. Міст, які зберегли
свої оборонні споруди  взагалі одиниці. Проте
сьогодні магістрати багатьох наших міст розпочали роботу із
відновлення міських традицій і відповідно з
відтворення історичного архітектурного образу, втраченої
традиційної забудови (Підгайці, Белз, Бучач, Бережани
та ін.). При цьому сприятливим для відтворення
втраченого образу міських площ чи кварталів є
той фактор, що сьогодні можна віддати ділянку під
забудову приватному інвесторові. Але виконувати
такі роботи можна, дотримуючись історичної
розпланувально-просторової системи міста,
відновлюючи старі парцелярні поділи та базуючись на
історичній композиційній структурі конкретного
району. Тому зростає роль передпроектних
наукових досліджень міст, зокрема вивчення
історичних іконографічних та картографічних джерел, які
висвітлюють питання про те, якою була
розпланувальна система, композиційно-просторовий
уклад міста в минулому. Це особливо важливо для
вияснення ролі тих елементів міста, котрі зникли
ще у XIX чи на початку XX ст. Неоціненним
джерелом для відповіді на багато зазначених питань є
австрійська карта Галичини майора Ф. фон Mira,
яка була складена у 1782 р. і сьогодні
зберігається у Військовому архіві Австрії в м. Відні. На ній є
зафіксовані ті елементи міста чи будівлі, які були
зліквідовані ще у роки австрійських
реконструкцій міст або які втратилися з бігом часу внаслідок
зміни первісних функцій, а згодом
невикористовування. До таких елементів належать зокрема
міські фортифікації. Карта Ф. фон Mira дуже цінна
насамперед з огляду на те, що містить дуже цікаву
інформацію про характер оборонних укріплень та

про просторову композицію галицьких міст наприкінці
XVIII ст.

Це особливо легко показати на прикладі плану
Підгайців на карті Ф. фон Mira. Причому у випадку нашого
об єкту на карті знаходимо позначення таких елементів,
в існування яких важко повірити сучасному мешканцеві
міста.

Детальну розвідку про
архітектурно-урбаністичний розвиток міста здійснив та опублікував Р. Могитич
у Віснику Інституту Укрзахідпроектреставрація" за
1993 р. Автор відзначив, що Підгайці є унікальні тим, що
тут збережено стару розпланувальну систему середмістя
XVI ст. із ледь помітними слідами міських укріплень, а

План міста Підгайців на карті Ф. фон Міга

перед 189*Ź засн. філія "Kółek Rolniczych
1898 встановлено пам ятник А. Міцкевичу
1898-1902 будівництво нової церкви Юра на Старому Місті
кін. 19 ст. засн. товариство "Родина
1901 засн. читальня на Старому Місті
поч. 20 ст. засн. товариство "Січ
1905 засн. товариство Січ" на Старому Місті
1906 перекладено наново стару церкву Покрови

на Тудинці
1906 засн. підгаєцький римо-католицький деканат
1909 збуд. залізницю і залізничну станцію
перед 1910 засн. початкова школа на Загайцях
між 1910-1914 засн. гурток "Сільський Господар

1910-1914 діяльність першого драматичного гуртка
Дроздецької

перед 1911 засн. читальня Просвіти" на Галичі
1912 червень повітовий здвиг Січей
1912 засн. приватна гімназія ім. короля Яна Со-

беського

1914 вересень місто взяли росіяни
1915 серпень місто взяли австрійці
1915.28-29.08 вступ II куреня УСС в місто
1916 літо наступ росіян (Брусиловський прорив)
1916 вересень відступ росіян, спалення міста
1917 липень наступ і відступ росіян (наступ Керенського)
1918 жовтень засн. повітова Українська Національна Рада



також тим, що тут збережено досить великий відсоток
старої міської забудови. Ця забудова репрезентує кілька
типів будівель - житлові (ринкові кам яниці, середміські
садиби, колишні шляхетські палацики), громадські
(ратуша та Народний дім) будинки. Розпланувальна
система підгаєцького середмістя є унікальною тим, що тут
маємо чи не єдиний приклад в Україні
планувально-просторового укладу центру у формі трикутної площі Ринок
у XVI ст. Такого типу площі є характерні переважно для
долокаційних розпланувальних укладів міст ХІ-ХИІ ст.
Закладення регулярної трикутної площі в епоху
ренесансу є справді дуже цікавим випадком, і цей факт робить
Підгайці унікальним містобудівним об єктом в історії
українського, а може й європейського містобудування. В
Україні подібну трикутну площу зустрічаємо ще в Олиці
на Волині, але там простежуються пізніші зміни
західної частини первісного видовженого трикутного ринку в
прямокутну форму. Особливої уваги вимагає також той
факт, що посередині цієї трикутної площі первісно на осі
вулиці від півночі була закладена будівля старої ратуші.
Сам будинок колишньої ратуші також належав до
унікальних типів, оскільки це була двоярусна кругла у плані
будівля. Подібне вирішення ратуші зустрічається в
українських містах лише в Тартакові Львівської області. За
ратушею на ринковій площі містився великий середрин-
ковий квартал, залишки мурованих фундаментів якого
можна було бачити на початку 1990-х років у відритому
котловані при будівництві церкви. Із цього котловану
авторові пощастило видобути багато цікавих предметів та
кераміки XVII-XIX ст.

3.11.1918 встановлення влади ЗУНР (Листопадовий Зрив)
1919 травень взяття міста поляками
13.06.1919 взяття міста українцями (Чоргківська офензива)
1919 липень взяття поляками; "мала пацифікація
20.08.1920 взяття більшовиками (Галицька СРР)
21.09.1920 взяття поляками

1.09.1921 утворення Тернопільського воєводства
І пол. 20 ст. торги по четвергах
1924 засн. повітовий Союз Українських Кооператив
1925 розпарцельовано панські фільварки,

польська колонізація
1925 засн. Пласт - Михайло Блозовський

1925 засн. осередок КПЗУ
1927 перебудова нової ратуші
12.07.1928 повітовий сокільський здвиг
1928-193Й* збуд. Український Народний Дім в місті
1930 вересень пацифікація, заборона українського Со¬

кола, Пласту
1931 засн. футбольний клуб "Хортиця
1930-ті засн. товариство "Луг , волейбольний клуб
1934 засн. гурток Католицької Акції Української

Молоді
23.10.1938 демонстрація на підтримку Карпатської України
1938-1940 збуд. Український Народний Дім, Польсь¬

кий Народний Дім на Старому Місті
18.09.1939 взяття міста більшовиками

1939 жовтень утворення радянської адміністрації

План міста Підгайців на карті фон Mira показує,
що розпланувальна схема середмістя з трикутним
ринком існувала вже наприкінці XVIII ст. Всі сторони
ринкової площі були щільно забудовані кам яницями.
Цікавою є також система розміщення храмів у серед-
місті. Вони розташовані безпосередньо біля колишніх
міських валів та брам впритул до лінії середміських
укріплень.

Найцікавішим у зображенні плану Підгайців є показ
тут лінії оборонних валів довкола середмістя та
укріпленого замку. В цілому план міста на карті підтверджує
опубліковану раніше Р. Могитичем версію
розпланувальної системи середмістя Підгайців.

Оскільки всі галицькі міста мали оборонні
споруди того чи іншого типу, а збереглися ці споруди
лише в поодиноких містах, то порушена проблема
ідентифікації міських укріплень також є досить
важливою. Можна у зв язку з цим навести приклади
інших міст, таких як Збараж, Чортків, Нові Стрілища,
Княгиничі, Куликів, у яких сліди та залишки міських
укріплень вдалось віднайти в натурі та використати
у реконструкції історичних планувальних схем
міста, проте збереження цих залишків під великою
загрозою, оскільки їх наявність може ідентифікувати
лише спеціаліст. Тому опублікування джерела з
документальним підтвердженням їх існування, їх
обрисом на плані міста полегшило би в цілому справу
охорони таких пам яток.

Микола БЕВЗ

1940

11.05.1941

2.07.1941

5.07.1941

12.07.1941

1.08.1941

1941 осінь

1941

1943 кін.

26.03.1944

5.04.1944

22.07.1944

1945

1956

13.06.1957

1963

1989

20.05.1990

6.12.1991

1995-2004

арешти поляків, українців (500 чол.), виїзд
німців на Захід
розстріл призовників ( кривава неділя )
бомбардування міста німцями, евакуація
більшовиків

вступ німців у місто

проголошення незалежності України в

Підгайцях; створення української адміністрації
утворення німецької адміністрації
засн. Український Допомоговий комітет-
о. Євстахій Гайдукевич
утворено гетто

ліквідація гетто

взяття міста Червоною Армією
відвоювання німцями
взяття міста Червоною Армією, знищення
залізниці німцями

переселення поляків з міста, прибуття
лемків і російськомовного населення в місто
знесення старої ратуші
найбільша злива за всю історію України
ліквідація Підгаєцького району, занепад міста
відновлення торгів (по четвергах)
встановлення пам ятника Т. Шевченку
(Микола Кріпкий, Богдан Карий)
відновлення Підгаєцького району
будівництво церкви Всіх Святих
Степан КОАОДНИЦЬКИЙ, Іван БАНАХ



Роздуми містобудівника
У 1992 р. інститутом «Укрзахідпроектреставрація»

проводились історико-архітектурні дослідження м.
Підгайці, у часі яких вдалось уточнити багато істотних
моментів містобудівної історії Підгаець. У дослідженні
історії спирались в основному на історико-краєзнав-
чу інформацію, вміщену у томі Підгаєцька земля" з
серії Український архів  (Нью-Йорк, 1971), що містить
ґрунтовну історичну розвідку Т. Гунчака та краєзнавчі
матеріали, зібрані М.Черевком. Ці дані доповнено
картографічними матеріалами з Центрального державного
історичного архіву України у Львові, натурними
обстеженнями, містобудівним аналізом.

Первісно місто розташовувалось на території
сучасного села Старе Місто на північ від Підгаець. Поселення
виникло у XIII ст. і - ймовірно - первісно називалось Ту-
динка. У XIV ст. тут було 22, а згодом 70 дворищ. Місто
мало добрий захист від природи: з півдня, сходу і півночі
його оточували заболочені луки, перетворені згодом у
стави. Пологий схил підвищення з заходу перерізано
ровом і валом, зовні яких проходила дорога Вивіз"
Планувальним центром була церква св. Покрови.

Землеволодіння міста простяглись на 12,5 км у
широтному та 7 км у меридіональному напрямках. За рікою,
за 3 і 9 км на схід від міста на горі Стражниця і Княжій
Горі були розташовані спостережні пункти, а, можливо, і
оборонні форпости з найбільш небезпечного  східного
напряму. Ще одна місцина з назвою Стражниця була на
пагорбі над с. Загайцями.

Домінував у природному оточенні міста схил гори
Гай, на якому ще до другої світової війни був ліс. У
підніжжі цієї гори виник Підгаєцький замок, від назви якого
безперечно походить і теперішня назва міста.
Розташування замку в підніжжі стрімкої гори доволі
ризиковане. Натомість виразно видно економічну вигоду такого
розташування: поруч із греблею, якою проходив
торговий шлях. Певне замок розбудувався на місці дворища
власника міста у часах, коли дальнобійність
наступальної зброї не перевищувала 200-300 м. Це може відносити
початки замку навіть у XII століття.

Першими достовірно відомими власниками Підгаець
були представники українського боярського роду Княги-
ницьких. У власність родини польських дворян Бучаць-
ких маєтки перейшли як весільний посаг при одруженні
Михайла Бучацького. Одна з перших документальних
згадок про Підгайці датується 1444 роком {Прим, ред.:
дату 1444р., як першу згадку про Підгайці, подає Т Гун-
чак (1980); 1. Вершлєр (2002) наводить дату першої
згадки 1397р.). Бучацькі у 1463 р. заснували костел св. Трійці
поблизу Підгаєцького замку. Деякі дослідники схильні
вважати цю дату датою виникнення нової дільниці
міста, що стала ядром сучасних Підгаець, нібито після
руйнівного татарського нападу на Старі Підгайці. Ця версія
не переконлива, адже у плані міста костел дуже слабо
пов язаний із структурою нової дільниці; якби нове
місто і костел виникли одночасно, то костел безперечно
зайняв би чільне місце в структурі. Тим часом костел ви¬

разно прив язаний до замку і в оборонному відношенні
відігравав роль форпоста при шляхах, що провадили із
заходу до греблі. Будівництво костелу посувалось
мляво, Яків II Бучацький, бажаючи прискорити будівництво,
продав навіть своє право на володіння містом і виручені
гроші вклав на побудову костелу. Однак мусило
минути 170 років, поки у 1634 р. будівництво було закінчене.
Проте, добудови і перебудови тривали і далі.

До процвітання Підгаець спричинилось встановлення
ярмарків і торгів. 15 травня 1519 р. призначено ярмарок
на день Св. Олекси (17 липня), у 1536 р.  на Св. Мартина
(11 листопада), однак цей день виявився незручним, і
ярмарок у 1590 р. перенесено на свято Успіння Богородиці.

У 1539 р. власник міста Вольський надав Підгайцям
магдебурзьке право. Відтоді місто управлялось
виборною Радою, судові функції виконувала Лава. Власник
міста отримував від нього чітко обумовлену суму
річного чиншу і не втручався у внутрішні справи міста.

Реконструкція планувальної структури
на 1620-1670-ті рр.

На поч. XVII ст. пожвавились татарські набіги на
Галичину. Татари кількаразово спустошували Підгайці (1612,
1615,1620,1621,1633 рр.). На думку Т. Гунчака саме після
нападу 1621 місто було перенесене на його сучасне
місце. (У документі з 1628 р. Підгайці названо новолокова-
ним містом"). Натурне обстеження показало, що місто у
цей час було не перенесене на нове місце, а розширене:
його укріплення продовжили лінію оборонних рубежів
Старого Міста на другий берег Мужилівського потоку.
Отже, принаймні на якомусь проміжку часу стара і нова
частина міста були рівноцінними у його планувальній



Центр міста. Фото 1931 р.

структурі. Нову дільницю міста перенесено ближче до
замку та костелу.

Розпланувальним ядром нової дільниці, як це було
прийнято в той час, стала обширна торгова площа 
Ринок. Форма підгаєцького Ринку має доволі нерегулярну
конфігурацію: його чотири сторони мають різні
напрямки і довжину. Ця особливість вирізняє план Підгаець
з-посеред інших зразків тогочасного містобудування,
що мали, як правило, прямокутну форму. Проте аналіз
плану показав, що незвична форма площі не є наслідком
недбалості землемірів, а продиктована складеними на
той час реаліями терену. Вихідною планувальною віссю
стала вулиця Замкова, що прямовисно сполучила замок
і костел зі східною стороною площі. Північна сторона
Ринку визначилась напрямом вул. Бережанської, а
південна - напрямком шляху, що йшов гребенем пагорба
до м. Завалова. Нові оборонні укріплення споруджено у
продовженні лінії староміських валів. Паралельно цим
укріпленням пролягла лицева лінія західного кварталу.
Позаду ринкових кварталів замість звичних вузьких
господарських вулиць були влаштовані обширні подовгасті
площі, що безперечно виконували функцію громадських
площ для національно-релігійних громад, які
складали населення міста. Чітко визначаються дільниці міста,
зайняті такими общинами: у північній частині
мешкали українці; східний квартал та простір між вул. Злуки
і А. Шептицького замешкували римо-католики поляки;
південна частина належала євреям. За логікою, західний
квартал мали зайняти вірмени, про яких достовірно
відомо у XVII ст.

Композиційним центром площі стала стара
підгаєцька ратуша, що замикала перспективу вул. Замкової та

стояла на найвищому місці площі. Це була пйонтрова",
тобто двоярусна будівля з куполом, яку ще пам'ятають
старші корінні мешканці Підгаєць (знищена німцями у
1944 р.). Є підстави вважати, що ратушу збудував Кароль
Беное (Шарль Бенуа), будівничий Потоцьких, котрі саме
володіли Підгайцями у XVII столітті. На це вказує
характерна для цього майстра восьмиосьова композиція
споруди.

Серед визначних споруд цього часу  Успенська
церква, унікальна тим, що на її даху збереглись дерев'яні
бойові галереї. У системі укріплень міста церковна
територія, оточена масивним кам яним муром, відігравала
функцію бастіону біля Львівської брами. Заснована з
допомогою жінки Стефана Потоцького  Марії
Могилянки у 1650 р., церква була закінчена вже у 1653 р.
Порівняно з костелом, темпи будівництва блискавичні, що
можна пояснити кількома факторами: незрівнянно більшою,
ніж римо-католицька, українською громадою;
піднесенням національної свідомості у період
національно-визвольної війни; нарешті, ярмарком, призначеним на свято
Успіння Богородиці (24 серпня), що співпадало з кінцем
жнив і храмовим святом у церкві. Певно це сприяло
надходженню значних пожертвувань на будівництво.

Ще одна пам'ятка  синагога, початки якої досить
неясні і виводяться чи то від аріянського залу зборів кін.
XVI ст, чи від первісної вірменської церкви. Та все ж,
синагога чи будь-яка інша святиня не могла виникнути в
цьому місці раніше 1620-х рр.; враховуючи масову
єврейську міграцію на Україну з Західної Європи саме у цей
час, будівля, скоріше за все, відразу була синагогою. Як і
церква, синагога була оборонною спорудою, що служила
оборонним форпостом поблизу Галицької брами; мож-



ливо, у верхніх частинах стін, пізніше перебудованих,
були бійниці.

Рядовою пам яткою XVII ст. є виявлений під час
натурного обстеження заїзд на вул. Замковій, 7 з ґанком на
кам яних колонах. Він ніби ілюструє враження від Під-
гаєць турецького мандрівника Челебі, що захоплювався
високим рівнем впорядкування, великою кількістю
лазень та заїздів, мурованих будинків. До одного із заїздів
вела вулиця, брукована цеглою - може це і є вулиця
Замкова, головна колись, а заїзд той же, що запам ятався
турецькому мандрівнику.

Опис Підгаець пізнішого часу залишив придворний
короля Яна Собеського француз Далейрак. З нього
довідуємось про руйнування, завдані місту під час польсько-
турецької війни, що точилась у 1672-1699 рр.
Незважаючи на це, місто все ще виглядало на одне з найгарніших в
Галичині. Його оточували кам яні мури, муровані
будинки були прикрашені архітектурними оздобами. Все ж
після руйнування, завданого турками у 1675 р., місто
увійшло в смугу занепаду, що тривав аж до початку XIX ст.

Назви передмість, що виникли коло нових  Підгаець,
виразно вказують на їх ґенезу. Передмістя Галич на
південь від міста, скоріше за все, називається так за назвою
Галицької брами міських укріплень. Назва передмістя
Голендри нагадує про рух осадництва за моделлю т. зв.
голландського  права, який був поширений у Речі

Посполитій з рубежу XVII-XVIII до середини XVIII ст. Юр-
дика  поселення ремісників і купців, феодально
залежних від власника міста і юридично не підпорядкованих
міському магістрату (зараз вулиця Гетьмана Мазепи та
Юрдика Горішня). Місце розташування Юрдики
наштовхує на припущення, що муровані міські укріплення
можливо не простягались до замку і костелу, а охоплювали
лише дві смуги кварталів від ринкової площі на схід.

Занепад міста дуже яскраво ілюструється останнім
привілеєм Потоцького від 1743 р. Оскільки місто було не
в стані сплачувати річний чинш, його замінено на сільсь-

Церква Успення та плебанія. Фото поч. XX ст.

Фрагмент кадастралъного журналу Підгайців 1846р.

когосподарські відробітки. У скарзі підгаєцьких міщан
губернській австрійській адміністрації від 1783 р. говориться
про зменшення кількості міщан-християн з 260 до 140. 

Прокладення через Підгайці урядового гостинця
(1817-1831 рр.), призначення з 1820 р. одинадцяти
ярмарків на рік сприяли економічному піднесенню міста,
яке у 1867 р. стає повітовим центром. Репрезентативна
урядова, громадська, палацова забудова
концентрується вздовж головних вулиць: шосе Бережани - Монасти-
риська, вул. Широка, що провадила від Загайців до
нового міського цвинтаря, а згодом до залізничної станції.
Просторовий силует міста збагатили будівля нової
австрійської ратуші, український Народний дім. Величезних
збитків і нищень завдала місту пожежа 1889 р., російська
окупація 1915-1917 рр., під час якої знищено 200
одиниць забудови, німецька окупація, що завершилась
руйнуванням найважливіших міських споруд, знищенням
ландшафтної пам ятки  залісненої гори Гай. За радянський
період доведено до руїни парафіяльний костел, синагогу,
знесено до решти замкові руїни. Під час ремонтів і
перебудов з багатьох будинків зникли архітектурні оздоби.

Сподіваємось на більшу увагу з боку державних
органів до унікальних підгаєцьких пам яток, до яких
належать Успенська церква, костел, синагога, дерев яна
церква Спаса у передмісті Галич.

Роман МОГИТИЧ



Етапи розвитку міста Підгайці
Спершу необхідно зазначити, до сьогодні не

підтверджено документально, що перше поселення Ту-
динка, попередник Підгайців, виникло у XIII ст. на
території Старого Міста. Складно, за браком
археологічних та архівних матеріалів, проводити аналіз
території Старого Міста, тому етапи розвитку
відображатимуть зміни локаційного міста. Використовуючи
карту Міга кінця XVIII ст., кроки до кадастрової карти
середини XIX ст., сучасну топогеодезичну підоснову
та натурні обстеження території середмістя автор
визначив наступні три етапи містобудівельного розвитку
Підгайців.

розпочинається і провадиться будівництво
мурованого костелу. Житлові та сакральні будівлі в місті
зводилися з деревини.

Другий етап розвитку Підгаєць припадає на XVI -
1-шу половину XVII століть. У цей час місто збільшує
площу за рахунок приєднання території між замком і
східною межею міста. За таких обставин у
середмістя входить римо-католицький костел. Ринкова площа
збільшується, а її північна сторона ламається в
напрямку до новодомінуючої міської святині - костелу.
Збільшення площі також зумовилося тим, що у 1519
році місто отримало привілей на право проведення

Експлікація: 1. Ринкова площа; 2. В їзні брами; 3, Церква; 4. Оборонний двір; 5. Первісний замок з кутовою вежею;
6. Костел; 7. Новий замок; 8. Церква, ймовірно вірменська.

Перший етап розвитку Підгаєць припадає на період
XIV - XV ст. Можливо у цей час місто має систему
оборонних укріплень, три брами, церкву у північно-
західному куті міста, оборонний двір при східній
брамі, та невелику за розміром трикутну ринкову площу.
Від східної брами до замку вела навпростець дорога
через ріку Коропець. Дорога контролювалася
розташованим на острові дерев яним замком з кутовою
вежею. У другій половині XV століття, за межами міста,

щорічних ярмарків на день Св. Олекси, а у 1536 р. ще
одного додаткового ярмаркового привілею в день Св.
Мартина (у 1590 р. перенесений на день Успіння
Богородиці), у 1539 році місто отримує магдебурзьке
право. У північній стороні будується дерев яна, імовірно
вірменська, церква з цвинтарем. Східна брама міста
перелоковується у північно-східний кут неподалік від
костелу. Насипається гребля для переправи через ріку
Коропець (збирання мита на греблі біля замку згадано
у 1520 р.). Також перелоковується замок і будується за
новим принципом. Імовірно це відбувається у
проміжку 1534-1600 роки, час володіння родини Вольських.
Поза тим, що місто зазнає змін, його оборонні
укріплення все ж залишаються не мурованими. Ненадійні
укріплення стали причиною великого спустошення
від татарських набігів у 1620-1621 рр.

Третій етап розвитку міста XVII - поч. XIX ст.

Експлікація: 1. Ринкова площа; 2. Львівська брама;
3. Церква Успення; 4. Оборонний двір; 5. Замок; 6.
Костел Трійці; 7. Галицька брама з барбаканом; 8.
Синагога; 9. Стара ратуша; 10. Церква Миколая; 11.
Брама (східна); 12. Брама (південносхідна); 13. Церква
Спаса на Галичі



Третій етап розвитку Підгаець припадає на 1-шу
половину XVII - початок XIX століття. Західна та
південна межі міста оточуються оборонними мурами та
вежами (зафіксовані на карті України Г. Боплана).
Поблизу Львівської брами у 1650-1653 рр. вимуровується
церква Успення Богородиці. Поблизу Галицької брами
вирішеної у формі барбакану вимуровують оборонну
синагогу (1-ша пол. XVII ст.). Вулиці викладаються
кам яним бруком. Будується 8 заїздів та кілька лазень
(вперше згадуються у 1657 р. мандрівником Евліком
Челебі). У XVII столітті до процесу розпланування
Підгаець був залучений невідомий поки що архітектор.

Про це свідчить композиційно-осьове розташування
восьмигранної ратуші, Галицького барбакану та
вулиці Замкової. Східна сторона ринкової площі
розплановується в такий спосіб, щоб розмістити в ній якомога
більше ділянок. Згідно з регуляцією східна частина
колишньої великої площі розділяється на шість
дільниць, з яких дві східні ще до кінця XIX ст. не повністю

забудовані. У першій половині XIX століття

розбираються оборонні укріплення міста, і вже на планах
земельних ділянок Підгаець не зазначено мурів, веж та

оборонного двору.
Олег РИБЧИНСЬКИЙ

Підгаєцьке підземелля
Незвідані таємниці ховає земля

підгаєцька під містом і далеко за
його межами. Колись автор цих

рядків, будучи головою міської ради
Підгайців у 1990-1994 роках, замовляв
генеральний план розбудови міста
у спеціалістів Діпроцивільпроект-
буду  в Тернополі. Проте висновок
спеціалістів був песимістичний:
місто складне для будівництва, складне
і недосліджене.

Співставивши розповіді
старожилів, власний досвід і факти

останніх років, бачу, що вони мали рацію.
Якось у середині 1990-х років,
копаючи трасу для газової труби, на самому
перехресті вулиць Мізерного-Рена
та Злуки з боку Майдану
Незалежності натрапили на підвали, датовані
17 ст. Розкопуючи фундаменти під
двоповерховим будинком на вулиці
Замковій, де тепер центр зайнятості,
розрили підземний хід. У 1960-х роках
на Майдані Незалежності (колишній
Ринковій площі) біля нинішнього

аграрного ліцею була автобусна станція.
Одного дня вона завалилася; у місці
провалу виявили підвал неіснуючого

тепер будинку. У різних місцях - в
сучасному парку біля Майдану
Незалежності, на тротуарі по вулиці Шевченка,
у так званих Ровах за містом - раз за
разом трапляються провали,
відкриваються таємничі склепіння. Для під-

гайчан-старожилів таке явище стало

звичним: раз на 10-20 років щось десь
повинно провалитися. Всі знають - це
нагадує про себе підгаєцьке
підземелля.

При в їзді в місто вулицею
Бережанською, зліва видно ряд будинків.
За ними догори круто спинається

горб, на якому 1667 року стояло в
обороні польське військо Яна
Собеського. На цих полях також
бувало, раптом западала земля. Мало хто
тепер вже знає, що на місці тих
будинків колись були каменоломні, які
вели до того горба, в надрах якого є
катакомби. Звідси колись брали
камінь для фундаментів навколишніх
будинків, так само, як і з
каменоломень в сусідніх селах Старе Місто і
Голендра.

Михайло Черевко з групою
краєзнавців так писали про підгаєцькі
підземелля 1920-х-1930-х років: Крім
оборонних мурів від замку були збудовані
підземні проходи (коридори) попід
вулицю Замкову на ринок (де тепер парк на
Майдані Незалежності). Тут
розгалужувалися: один вів повз вулицю Широку
(тепер Шевченка) до Галицької брами
(тепер тут перехрестя вулиць
Галицької, Лесі Українки і Шептіщького) що
притикала до лісів, інший - вулицею
Бережанською - до брами Львівської
(де тепер стоїть дзвіниця Успенської
церкви) Цей прохід був сполучений із
Успенською церквою, що збудована у 17 ст.
і була домом молитви і заразом
оборонною фортецею. З підземелля виходили
невеликі отвори - вікна для вентиляції.
Деякі з них задержалися до наших днів,
а саме: при вулиці Замковій побіч дому
Кона, на ринку при вулиці
Бережанській, на перехресті вулиці Широкої, далі
вгорі при вулиці Барона Гірша (тепер
Чорновола), а також недалеко
Галицької брами (на загороді колишнього кот-
лярського заведення) .

Десь у тих роках моя мати Юлія-
Софія з Крамарчуків разом із групою
молоді підмовили дяка Успенської

церкви, щоб відкрив ляду, і
спробували увійти до підземелля. Сходами
довго ішли вниз, але так і не дійшли
до низу, бо потягнуло затхлим
трупним запахом і почали гаснути свічки.
У моєї тітки ще в кінці 1940-х років був
план підземних ходів. Звідки і як вона
його отримала, вже не пам ятає. Лише
те, що із костелу Трійці виходило три
підземні ходи. Один ішов під річкою
і виводив на гору, котра тепер
зветься Гай, другий тягнувся через Старе
Місто, Загайці і виходив на світ десь
біля села Новосілки, а третій вів попід
все місто в сторону хутора Марцелів-
ка. Ще один хід виводив з Успенської
церкви і з єднувався з цими в кількох
місцях. На підтвердження цього теж
колишній голова міської ради
Підгайців п. Богдан Дзядикевич згадував, як
він хлопцем пройшов підземеллям від
Червоного дому (так називали
теперішній аграрний ліцей) на Ринковій
площі попід вулицею Замковою до
того місця, де тепер знаходиться центр
зайнятості. Очевидно, що сьогодні би
вже не дійшов, бо один поважний під-
гайчанин, маючи дім над підземним
ходом, вже тривалий час
використовує його, як колектор для каналізації.

Старожили згадують ще одну
трагічну сторінку історії нашого міста. У
роки другої світової війни євреї,
тікаючи від винищення в гетто, ховалися у
підземеллях, а потім не могли знайти
виходу звідти. їхні розпачливі
викрики довго було чути з-під
вентиляційних вікон в різних кінцях міста.

Підгаєцьке підземелля ще ховає
чимало таємниць і чекає на свого
дослідника.

Степан КОЛОДНИЦЬКИЙ



Бучацькі на Підгайцях
Після завоювання Галичини Казимиром III Великим

(1333-1370) сюди прибуває польська шляхта, яка тут
отримує маєтки. Одним із них був рицар Міхал герба Аб-
данк (?-1392), який походив з-під Ленчиць в Малопольщі.
Від Казимира III він отримав Бучач, де збудував замок і
близько 1379 року заснував костел. Відтоді він називає
себе паном з Бучача  3 тих часів походить найдавніший
фрагмент Бучацького замку - частина південної стіни.
По смерті Міхала з Бучача його маєтки були поділені між
синами Міхалом, Теодором і Мужилом. У 1401 році
Міхал і Теодор потвердили батькову фундацію Бучацького
костелу. Очевидно, Бучач мав дістатися старшому з них
Міхалові, який писався згодом паном на Бучачі,
Підгайцях і Литвинов!'. Теодор отримав Язлівець і писався
Язловецьким  а Мужило іменувався паном з Бучача і

Мужилова". Також відомо, що з якихось причин Бучач
перейшов у чужі руки. Можливо це сталося у зв'язку з
малолітством синів Міхала Абданка  і опікунством над
ними, аж поки у 1417 році його не викупив Теодор
Бучацький.

Міхал (?-1438), старший брат, десь перед 1414 роком
оженився на Ельжбеті з Княгиницьких (?-після 1442),

у посаг за якою отримав Підгайці. Батько Ельжбети,
Пйотр, був нащадком Пашека з Мазовіти. В Галичині
він отримав Княгиничі, від чого став писатися Пйотр з
Княгиничів. Крім дочки Ельжбети мав синів Яна, Міко-
лая і Марціна. У Підгайцях Міхал фундував костел, в час
локалізації поселення на Старому Місті. У 1414 році він
передав Підгайці, очевидно, в заставу, Михайлові Це-
сельському.

Важливі події розгорілися восени 1430 року. Між
Польщею і Литвою віддавна ішла суперечка за Поділля.
Спочатку воно належало до володінь Золотої Орди, але
1362 року після розгрому татар Ольгердом на річці
Синюсі тут осіли брати Корятовичі, які стали правити як
напівнезалежні володарі, визнаючи суверенітет
великого князя Литовського. Проте 1393 року їх усунув Вітовт
(1392-1430), який включив ці землі до безпосередніх
володінь великого князя. Проте у 1394 році Західне Поділля
було передане Вітовтом під юрисдикцію Польської
Корони, де на той час правив Ягайло (1386-1434). Можливо
це було пов'язано з міжусобною боротьбою між ними,
яка розгорілася невдовзі після укладення міждержавної
Кревської унії Польщі з Литвою. В результаті цієї
боротьби у 1392 році Вітовта було визнано великим князем
Литви. Можливо у цій ситуації він був змушений
передати Західне Поділля Ягайлові. У 1411 році молдовський
господар Олександр Добрий (1400-1432) забрав у Ягайла
Покуття, яке той віддав у заставу молдовським
господарям ще в 1388 році. Користуючись ослабленням
становища Ягайла, Вітовт відібрав назад Західне Поділля і
обсадив литовськими залогами замки в Червоногроді, Скалі,
Смотричі і Кам янці. Після смерті Вітовта його
наступник Свидригайло (1430-1432) розірвав Кревську унію. У
відповідь поляки висунули претензії на Західне Поділля.
Польське військо, очолене Міхалом, Теодором і Мужи¬

лом Бучацьким, зайняло Червоногрод, Скалу, Смотрич і
Кам янець. Тоді Свидригайло блокував короля Ягайла в
замку в Тракаї, і домігся від нього згоди на повернення
подільських фортець. До Бучацьких було вислано
гінця. Проте Міхал Бучацький ув язнив гінця і не виконав
наказу. Почалися так звані війни Свидригайла . Проти
Ягайла виступили гарнізони замків, розташованих на
порубіжжі Галичини і Волині, зокрема Збараж,
власником якого був Федір Корибутович Несвизький (Т-після
1440) з числа найближчого оточення Свидригайла. Разом
з ним повстав і гарнізон Олеська. Польське військо
рушило на Волинь і обложило Луцьк, Одесько, Кременець,
але не змогло оволодіти ними. На Поділля Свидригайло
послав князя Федора Острозького (?-бл.1446), проте він
безуспішно намагався здобути замки, зайняті Бучацьки-
ми. На допомогу Свидригайлові прийшов молдовський
господар Олександр Добрий, який вторгся у 1431 році
на територію Галицького і Кам янецького повітів. Проте
на зворотньому шляху польське військо, очолене
Міхалом, Теодором і Мужилом Бучацькими розбили
молдаван біля переправи через Дністер. Наступного 1432
року поляки ініціювали переворот в Литві і обрання
лояльного до Польщі Жигимонта Кейстутовича (1432-
1440), який підтвердив чинність міждержавних угод з
Польщею і відмовився від претензій на Західне
Поділля і деякі замки на галицько-волинському порубіжжі,
в тому числі Одесько. Ллє Свидригайло продовжував
війну. У цій ситуації його підтримали православні
українські і білоруські князі і шляхта. Було укладено союз
із Золотою Ордою. За допомогою татар Федір
Несвизький розгромив Теодора Бучацького на Східному
Поділлі під Копистерином і над річкою Мурафою в листопаді
1432 р., а в травні 1433 захопив його в полон. Тоді
поляки швидко уклали перемир я зі Свидригайлом. В числі
польської делегації був Міхал Бучацький. Теодора
Бучацького обміняли на комтура Вернера фон Нессельроде,
союзника Свидригайла. У червні 1433 р. Польща
домоглася переходу на свій бік і визнання себе васалом нового
молдовського господаря Ілляша (1432-1443), оженивши
його на Марії Гольшанській, сестрі четвертої жінки
короля Ягайла Софії. У числі тих, що приймали васальну
присягу Ілляша був Міхал Бучацький, тоді каштелян
галицький. Так само польській дипломатії вдалося
переманити на свій бік і Федора Неслизького, але
Свидригайло ув'язнив його і погрожував стратити. У вересні 1434
р. Міхал Бучацький рушив з військом і визволив Федора
з полону, чим прихилив його на польський бік. На той
час Міхал відомий вже як староста Кам янця, чашник
галицький, у наступному 1435 році - староста Галича, а в
1437 р.  воєвода Подільський і староста Перемишля.
У 1437 р. він отримав у володіння ще й Чешибіси. Проте
в 1438 році Міхал Бучацький загинув у бою з татарами,
залишивши жінку Ельжбету з 5-ма малолітніми синами.
Поховано його в Бучачі, а може у Львові в каплиці
Бучацьких при Латинській катедрі, де, можливо, похований і
його батько Міхал Лбданк .



Теодор Бучацький (?-бл. 1456) осів у Язлівці, де
розбудував давній замок. З кінця 14 ст. до нас дійшла велика
західна 4-кутна башта так званого верхнього замку . З
першої половини 15 ст. до нашого часу частково
збереглася східна 4-кутна башта так званого нового двору .
В 1436 році Теодор Бучацький фундував парафіяльний
костел у Язлівці. Десь із того часу починається стрімкий
розвиток міста, як одного з торгово-ремісничих
осередків на Волоському шляху і Королівській дорозі (Віа Регія).
Від 1448 року відомо про застосування магдебурзького
права в місті. Язлівецькі купці починають конкурувати
у східній торгівлі зі львівськими. Невипадково у 1461
році до короля була надіслана скарга львівських купців з
вимогою заборонити ярмарки у Язлівці. У1431-1437
роках Теодор згадується як староста Кам янця, крім того, у
1436-1437 роках він був ще й старостою Червоногрода.
Проте внаслідок конфлікту з королем Владиславом III
(1434-1444) Теодора було позбавлено старосте
Червоногрода і Кам янця у 1437 році. Виглядає так, що Теодор
міг перейти на службу до великого князя литовського,
яким після смерті Жигимонта Кейстутовича став
Казимир IV Ягеллончик (1440-1492), оскільки в 1442 році він
відомий як староста литовських замків Каравул, Чор-
ногрод і Качибеїв, що стояли на кордонах з Молдовою.
Десь у 1440-1442 роках Теодор взяв у заставу староство
Кам'янець, викупивши його у воєводи Подільського
Григорія Кердеєвича. Відтоді до своєї смерті Теодор
іменується каштеляном Кам янця.

Світло на відносини Теодора Бучацького з
польською королівською владою проливають наступні події.
У Молдові точилася кривава міжусобна боротьба між
синами Олександра Доброго Ілляшем і Стефаном. У
травні 1443 року Стефан вигнав Ілляша, який знайшов
притулок у Теодора Бучацького. За це Ілляш обіцяв Бу-
чацькому маєтки в Молдові, взамін за військову
допомогу. Взимі 1443-1444 рр. Ілляш з військом Бучацького
вторгся у Молдову, але був розбитий своїм братом,
схоплений у полон і осліплений. На той час у Польщі
наступило безкоролів я (1444-1447) після загибелі Владислава
III під Варною у бою з турками. Ситуація
ускладнювалася ще й тим, що протягом року в Польщі не знали, чи
живий король і попав у полон, чи загинув.
Використовуючи ослаблення центральної влади в Кракові, Теодор
продовжує вести свою лінію в Молдові, підтримуючи
іншого сина Олександра Доброго Петра супроти його
брата Стефана. Петро пообіцяв Теодору платити данину
за надання військової допомоги, а у випадку несплати -
дозволяв увійти на територію Молдови і взяти самому.
Вліті 1447 року Петро став господарем Молдови. Але
в той час у Польщі визнали королем Казимира IV, який
був братом Владислава III і одночасно великим князем
Литви. Стан справ у Молдові, яка від 1387 року
перебувала у васальних відносинах із Польською Короною, не
задовольняє нового короля. Він виганяє Петра і
встановлює на молдавському престолі Романа, сина Ілляша,
який визнав себе васалом Казимира IV. Теодор
Бучацький не насмілився порушити королівської присяги і не
надав допомоги Петрові. Проте в 1447 році розгорівся
конфлікт Теодора з королем Казимиром IV; Теодор виг¬

нав литовські залоги з замків у Меджибожі, Хмільнику і
Каравулі. В кінці 1448 року господарем Молдови став ще
один син Олександра Доброго Богдан, який вигнав оби-
двох польських ставлеників. Шукаючи союзників, він
намагався укласти договір з Теодором Бучацьким, але
з якихось причин не отримав від нього допомоги. Тоді
польське військо на чолі з воєводою Руським Пйотром
Одровонжем вступило в Молдову, щоб поставити на
престолі наймолодшого з братів - Александрела. Проте
на зворотньому шляху поляків було вщент розгромлено
Богданом. Пйотр Одровонж загинув у бою. У 1452 році
польське військо таки встановило на престолі Молдови
Александрела, а на зворотньому шляху погромило
маєтки Теодора Бучацького на Поділлі.

Про Мужила Бучацького (?-1470) відомо те, що у 1436
році він вже був старостою Снятина і Коломиї, які взяв у
заставу. Після загибелі в 1438 р. Міхала Бучацького
Мужило опікувався його малолітніми синами і вдовою Ель-
жбетою до 1444 р. У 1460-1466 роках - Мужило -
каштелян кам янецький, а в 1465-1470 воєвода Подільський.
Від його імені походить назва сусіднього з Підгайцями
села Мужилів. Взагалі, стосовно Мужила виникає
чимало запитань. По-перше, часовий проміжок між смертю
Міхала Абданка  (1392) і смертю Мужила (1470) надто
великий і становить майже 80 років. Важко
стверджувати при цьому, що Міхал Абданк  був батьком Мужила.
По-друге, відомо, що Мужило отримав Бучач саме від
свого батька Міхала. По-третє, чому малолітніми дітьми
Міхала (?-1438) заопікувався саме Мужило? Складається
враження, що Мужило був не сином Міхала Абданка", а
внуком, причому батьком його був старший з братів
Бучацьких Міхал, який загинув 1438 року. Саме від нього
Мужило отримав Бучач і передав своїм нащадкам,
оскільки його син Давид (?-1485) похований саме в Бучачі.
Оскільки весілля Міхала з Ельжбетою з Княгиницьких
відбулося раніше від 1414 року, то Мужило міг бути
достатньо дорослим, щоби в 1430 р. взяти участь у
військовій кампанії. Після загибелі Міхала в 1438 році
Мужило вже не потребував опіки і тому не згаданий серед
малолітніх братів. Щоправда все це тільки припущення,
які ще не доведені.

Представники третьої генерації Бучацьких, що мали
маєтки в Галичині,  діти Міхала і Теодора, не
рахуючи Мужила. Сини Міхала - Ян, Міколай, Пйотр, Якуб
і Міхал  перебували разом з матір ю під опікою
спочатку Мужила, а в 1444-1445 рр. - материного брата Яна
Княгиницького, каштеляна галицького. Від 1445 р. опіку
над ними перейняв старший брат Ян, який став на той
час повнолітнім. Після загибелі батька до Яна
перейшло староство Перемишльське, а в 1441 р. він згаданий,
як староста Теребовлі. У 1448 році брати поділили між
собою маєтки батька, значить мали бути повнолітніми
на той час. Ян отримав Литвинів і Библо і став писатися
Литвинівський", причому відомо, що Литвинів він

отримав від Мужила, як розпорядника маєтків Міхала, про
що згадується в 1453 році. Десь у той час Ян Бучацький
фундував костел у Литвинові, а після його смерті
фундацію підтвердив у 1476 році його син, теж Ян. Міколай
отримав Чешибіси, писався паном з Бучача і Чешибісів .



Пйотр також писався паном з Бучача і Чешибісів". Якуб
(?-1501) отримав Підгайці. Про наймолодшого брата Мі-
хала (?-1450) відомо, що він брав участь у поході на
Молдову і загинув; похований у Львові у каплиці Бучацьких
при Латинській катедрі.

Діти Теодора Бучацького, як і їх батько намагалися
втримати кам янецьке староство. Після смерті Теодора
старостою Кам янця був його син Бартош, а після його
загибелі у бою з татарами в 1457 році - другий син
Міхал (?-1511). Крім того, у джерелах за 1460-1466
подано як старосту Кам янця Давида Бучацького (?-1485),
сина Мужила, а каштеляном кам янецьким в тих же
роках - самого Мужила. Відомий процес викуплення
кам янецького староства з рук Бучацьких 1463 року і
передачі його до королівської власності стосувався когось
із них. У 1461 році Міхал і наймолодший з синів Теодора
Ян поділили батькові маєтки. Міхалові дістався Язлі-
вець, відтоді він та його нащадки стали Язловецькими, а
Ян осів у Монастириськах, від чого походили Бучацькі-
Монастириські.

Якуб Бучацький (?-1501), який нас цікавить
найбільше, став повнолітнім приблизно в 1448 році і отримав у
володіння Підгайці, які зробив своїм родинним гніздом і
став писатися паном на Підгайцях" Про початки його
військової кар єри відомо, що він брав участь у 13-літній війні
Польщі з Тевтонським Орденом (1454-1467) і в 1459 році
отримав нагороду з рук самого короля Казимира IV.
Після 1460 року Якуб живе у своїх маєтках. З того часу
починається зріст Підгайців, які лежали на Волоському шляху
з Криму і Білгорода до Львова і ганзейських міст. У 1463
році Якуб Бучацький разом з Яном Скарбком із Саранчуків
фундували в Підгайцях костел на новому місці, ближче до
річки Коропець. Поряд було збудовано замок біля
греблі, через яку проходив торговий шлях. Як свідчить запис
у переліку заставлених королівських маєтків за 1469 рік,
Якуб заснував місто (oppidum) поряд з давнім
поселенням на Старому Місті. Відзначено при цьому, що обидва
населені пункти називалися Підгайці. Пізніше побутувала
назва Старі Підгайці на відміну від новозаснованого міста.
Одночасно з цим записано, що Якуб перевів на тевтонське
право село (villa) Підгайці. Не виключено, що в місті з того
часу також поширювалися норми тевтонського
(магдебурзького) права у якомусь варіанті, проте поки що не маємо

згадки з того часу про надання привілею на міське

самоврядування на основі магдебурзького права. Новозасноване
місто розвивалося, очевидно, навколо замку і нового
костелу при впадінні потоку Мужилівка в річку Коропець.

З 1472-1480 років про Якуба Бучацького згадано, як
про каштеляна галицького, а в 1485 році після смерті
Давида Бучацького він стає воєводою Подільським. У той
час загострюється ситуація на східних кресах, пов язана
з агресією Туреччини проти Молдови. Після укладення в
1483 році миру з Угорщиною, Туреччина відібрала у 1484
р. у Молдови важливі причорноморські порти Кілію і
Білгород. З огляду на це молдовський господар Стефан
III Великий (1457-1504) визнав себе васалом Польщі, яка
обіцяла допомогти повернути втрачені міста. У 1485 р.
Стефан III прибув у Коломию, для складення урочистої
присяги. Серед тих, хто приймав її, був Якуб Бучацький.

Проте польський король не зміг надати захисту своєму
васалові і з 1486 року Стефан III Великий був змушений
платити данину султанові. Починається охолодження
його стосунків з Польщею. З іншого боку, занепокоєна
сповільненням торговельної активності через втрату
чорноморських портів, Польща уклала договір з
Туреччиною, за яким торгові валки прямували вже не через
Молдову, а територією підконтрольної султану
Волощини в Стамбул. Все це викликало значне напруження
у відносинах Молдови з Польщею. З відома Стефана III
було інспіровано інвазії селянського ополчення з
території Буковини в межі Польської Корони в Галичину.
Вони повторялися тричі у 1490-1492 рр. і стали відомі
згодом, як повстання Мухи. У ситуації, що склалася,
Польща висувала претензії на Буковину, яку ще в 1436
році господар Ілляш обіцяв подарувати польському
королю Владиславу III, як родичу своєї дружини Марії
Гольшанської. В результаті новий польський король Ян
І Ольбрахт (1492-1501) у червні 1497 р. очолив великий
позсід на Молдову, окупував Буковину і обложив
молдовську столицю Сучаву. На з єднання з поляками
рушило військо з Литви, але було затримане Московським
великим князівством, союзником Молдови. Через нестачу
продовольства в жовтні поляки мусили зняти облогу і
вертатися додому, проте на зворотньому шляху попали

в засідку і були вщент розгромлені Стефаном III
недалеко від Чернівців. Загинув один з керівників походу
воєвода Руський Міколай Тенчинський. Якуб Бучацький,
який, вочевидь, теж був учасником походу, після цього
був призначений воєводою Руським, крім того отримав
староства Холм і Грубешов. Проте далі справи
повернулися на гірше. Навесні 1498 року Стефан III із 40-тисяч-
ною армією і допомогою турків і татар вступив у межі
Польського королівства, окупував Покуття, яке в свою
чергу, у 1388 році Ягайло віддав у заставу молдовському
господареві Петру І Мушату (1374-1391), за що так і не
сплатив боргу. Далі молдавани зайняли Поділля, пішли
вглиб Галичини, зруйнували міста Бучач, Підгайці,
Теребовлю, Галич і обложили Львів. В результаті війни
Підгайці були сильно спустошені. Якуб, який до останнього
брав участь у боях, помер у 1501 році.

Якуб Бучацький мав за жінку Анну з Одровонжів. З
нею мав трьох синів: Яна-Анджея, Яна-Фелікса і Якуба,
а також дочок Беату і Катажину. Старший син
Ян-Анджей (?-1509) був хоробрим воїном, після створення
королем Яном І Ольбрахтом коронних панцерних рот, які
служили за наймом в обороні східних кордонів Польщі,
був призначений ротмістром однієї з них. Відзначився у
поході на Молдову 1497 року, за що отримав від Яна І
Ольбрахта маєтки Монастирчани, Хотків і Чернів у
Галицькій землі. У 1503-1504 роках був коронним підчашим,
старостою Меджибожа, а в 1505-1507 роках - старостою
Рави. Відомий укладенням миру з Московіею (1503). У
1505 році разом з Яном-Феліксом поділили маєтки
батька. Під час дипломатичної місії в Угорщину раптово
помер у Тімішоарі, де й похований. Другий брат Ян-Фелікс,
очевидно, теж брав участь у війнах з Молдовою 1497-
1498 рр., але після того згадки про нього на тривалий час
припиняються, так що в судових документах за 1500 рік



його дружина Сусанна названа вдовою. Можливо, він
був у полоні. Проте згодом про нього знов стає відомо,
близько 1505 року він отримує посаду коронного край-
чого, а в результаті поділу батьківських маєтків отримує
Литвинів. Хоча ситуація залишається незрозумілою,
оскільки король десь у той час затвердив право на
володіння Литвиновом всім трьом братам Яну-Анджею,
Яну-Феліксу і Якубу. На той час знову розгорівся
перманентний польсько-молдавський конфлікт. Новий
господар Богдан III (1504-1517) прагнув одружитися на сестрі
польського короля Ельжбеті. За це обіцяв визнати себе
васалом Польщі і повернути Покуття. Польський король
Олександр (1501-1506) був не проти, але згодом у справу
втрутилася Туреччина, яка не хотіла зближення
Молдови з Польщею. Новий король Зигмунт І Старий (1506-
1548), після того, як зайняв Покуття, відмовив
Богданові. Так дійшло до нової війни. По Волоському шляху
знов посунуло військо. Протягом 1506-1510 рр. Покуття
переходило з рук в руки. Молдавани у 1509 році знову
зруйнували Підгайці і дійшли до Львова, взявши його в
облогу. В ході тривалих переговорів за посередництвом
короля Угорщини Ласло II Ягеллона (1471-15І6), який
доводився старшим братом Зигмунтові І, було
укладено перемир я. Польща зберегла за собою Покуття, але
втратила сюзеренітет над Молдовою, яка згодом
визнала себе васалом Туреччини. Про сестру Катажину
відомо, що у 1526 році вийшла заміж за Яна Творовського
(?-1547), воєводу Подільського, який прийняв прізвище
Бучацький. Катажину названо останньою дідичкою
Бучача і спадкоємицею цієї лінії Бучацьких.

Підгайці дісталися третьому синові Якубові (?-1541),
який обрав духовну кар'єру. З 1490 р. він перебуває на
дипломатичній службі, а згодом стає секретарем короля
Олександра. Під час однієї з дипломатичних місій 1504
року до Угорщини у справі повернення Покуття, він не
зміг добитися успіху, і воно ще деякий час залишалося
за Молдовою. В 1505 р. Якуб став пробощем Любліна, а
в 1507-1518 роках - католицьким єпископом Кам янця.
Він продовжує будівництво кам янецького
кафедрального костелу Петра і Павла, на його кошти було
відбудовано замкову башту Ковпак. У1518 році Якуба Бучацького
призначено католицьким єпископом Холма. На той час
ця дієцезія перебувала в занедбаному стані, і він взявся
за її піднесення. Для цього придбав кілька сіл у власність
дієцезії, надав магдебурзьке право кільком містам, що
належали до дієцезіальної власності. На виручені
кошти було відбудовано кафедральний костел у Красноставі.
Можливо, в аспекті піднесення Холмської дієцезії слід
розглядати заходи по піднесенню міста Підгайців, які у
1519 році отримали від короля Зигмунта І Старого право
на проведення щорічного ярмарку, до речі, одночасно із
Язлівцем. У 1520 р. дідич Підгайців отримав право
збирати греблеве мито за проїзд валок греблею через річку
Коропець. У 1520-х роках Якуб Бучацький зблизився з
королевою Боною Сфорца, дружиною Зигмунта І
Старого, завдяки чому став єпископом Плоцька 1538-1541 рр.
Тут він закінчив будівництво кафедрального костелу, де
й похований. Ще в 1534 р. задля добробуту Холмської

єпархії він продав Підгайці з усіма волостями Міколаєві
Вольському, охмістру королеви Бони.

Матеріали почерпнуто з династичних гербаріїв А. Бо-
нецького (Варшава, 1901-1913), С. Уруського зі
співавторами (Варшава, 1904-1917), Polski Słownik Biograficzny"
(Краків-Варшава, 1937-2002), монографії Очерки
внешнеполитической истории Молдавского княжества
(последняя треть XIV - начало XIX вв.)  за редакцією
Д. Драгнева (Кишинів, 1987), статті Л. Войтовича
Етапи політичної історії Волині XIV-XV ст. Державність.
Васалітет. Інкорпорація  (вміщеної в збірнику Україна:
культурна спадщина, національна свідомість,
державність , Львів, 1998).

Іван БАНАХ

Фігура Св. Яна Непомука на горі Гай. Фото 1930-хрр.



Вольські з Підгаець

Дня 3 серпня 1868 року сталася незвичайна подія, яку
описав очевидець Людвик Заревич у книзі Орден
камедулів ' У костелі камедулів, що на краківському передмісті
Бєляни, відкрито гробівець, у якому виявлено людські
останки, одягнені у камедульське вбрання, що від часу з
білого кольору стало бронзовим. Було звернуто увагу на добре
збережені зуби 77-літнього старця. Віднайдені останки
належали Миколаєві Вольському герба Півкозець,
останньому видатному представникові роду Вольських.

Ця родина походила з дрібної шляхти з Мазовії.
Родинним гніздом була Воля Гавартова, що у сохачевській
землі у Равському воєводстві. Першим відомим з
Вольських був Міколай, котрий займав посаду каштеляна
равського. Його син, теж Міколай (?-1548), народився
десь в кінці 15 ст. По закінченні Краківського
університету у 1503 році був прийнятий на службу до великого
коронного канцлера Яна Ласького, якому завдячував
подальшому кар'єрному зростанню. Спершу став писарем
канцелярії короля Олександра Ягеллончика (1501-1506),
згодом перейшов до Угорщини на службу до короля
Ласло II Ягеллона, короля Угорщини (1490-1516),
старшого брата польського короля Олександра. Через деякий
час вернувся до Польщі до Яна Ласького, який на той
час вже став архієпископом Гнєзненським і примасом,
главою католицької церкви Польщі. У 1511-1512 роках
відбув подорож до Палестини, де в Єрусалимі у храмі
Гробу Господнього був посвячений в сан рицаря
єрусалимського Sepułchri Domini miles. Після повернення до
Польщі, знову ж таки завдяки Я. Лаському, від нового
короля Зигмунта І Ягеллона (1506-1548) отримав посаду
каштеляна сохачевського, яка давала право на місце в
Сенаті Речі Посполитої. На той час розгорілася війна
між Литвою і Московіею. Великий князь Московський

ВасилійНІ Івановичулипні 1514 року захопив Смоленськ,

важливий стратегічний пункт між Дніпром і Двіною, який

до того належав Литві. На допомогу литовцям Зигмунт І,

що був одночасно польським королем і великим князем

литовським, відправив 30-тисячне польське військо.

В його числі був Міколай Вольський зі своїм загоном
під командуванням Януша Сверчовського. Поляки
перейшли річку Березину і влилися до литовського
війська під загальною орудою великого литовського
гетьмана князя Костянтина Острозького. 80-тисячне
московське військо стояло на лівому березі Дніпра біля
міста Орша. Об'єднані литовсько-польські сили вночі з
7-го на 8-е вересня 1514 року переправилися по
понтонному мосту через Дніпро і стали до бою, в якому здобули
блискучу перемогу. Московити були змушені рятуватися
втечею, а їхній воєначальник Іван Челядін попав у полон.
Хоча К. Острозький не здобув Смоленська, про його
перемогу під Оршею стало відомо у Європі.

Переломним у кар'єрі Миколая Вольського стало 9
травня 1518 року, коли його було іменовано охмістром двору її
королівської величності Бони Сфорца, другої жінки
короля Зигмунта І Старого. Вольський стає впливовою особою
при королівському дворі, особистим повірником королеви

і виконавцем її розпоряджень. У 1521 році він
одружується з родичкою Я. Ласького Анною Глінкою, завдяки чому
входить у близькі стосунки з першими родинами
королівства. Як давній прихильник Ласького, Міколай Вольський
є активним противником Габсбургів у зовнішній політиці
Польщі. 1534 року, можливо, за участі королеви Бони,
Міколай Вольський викупив у Якуба Бучацького, єпископа
Холмського, за 10 тисяч флоринів підгаєцький ключ, мо-
настириський і литвинівський, разом із замком у
Підгайцях. З того часу це місто стає родовим гніздом Вольських,
які відтепер пишуться з Підгайців" Треба сказати, що
Підгайці були старим містом, локованим у 15 ст. на
німецькому праві, але в результаті татарських нападів і молдавських
воєн занепало. Під рукою Міколая Вольського місто знову
розквітло. Він зміцнив замок над Коропцем, добився у
короля привілею на відновлення у 1539 році магдебурзького
права. Помер 18 травня 1548 р., залишивши своїм трьом
синам Станіславу, Міколаєві і Зигмунтові великі маєтки.

Станіслав (?-1566), найстарший з братів, дідич
Підгайців, отримавши посаду каштеляна сандомирського, також
дістав місце в Сенаті Речі Посполитої. Від 1563 р. до своєї
смерті Станіслав Вольський був надвірним коронним мар-
шалком, близьким до короля Зигмунта II Августа (1548-
1572). Як і його батько, був ревним католиком; в час
Реформації, коли перехід шляхетських родин у протестантство
набув загрозливих масштабів, залишився вірним
папському престолові. На засіданні Сенату в 1565 році, коли
обговорювалося питання розриву з Римом, він єдиний
виступив проти. Був одружений з Барбарою Тарнавською, з якою
мав сина Міколая, про якого йшлося на початку. Другий
брат Станіслава, теж на ймення Міколай, став єпископом
Холмським, потім Куявським. Наймолодший- Зигмунт,
каштелян сандомирський і гродський староста Варшави,
відомий тим, що палко підтримував кандидатуру
французького принца Генріха Валуа на польський престол після
смерті останнього з Ягеллонів Зигмунта II Августа у 1572
році, а також виступав за релігійну толерантність до
протестантів.

Міколай Вольський, про якого ішлося на початку нашої
оповіді, народився близько 1553 року в Підгайцях. Мав ще
брата Яна і сестер Софію і Катажину, оскільки батько був
одружений вдруге. Після навчання у Кракові був відданий до
двору імператора Максиміліана II Габсбурга (1564г1576) у
Відень, де виховувався разом із синами імператора Рудольфом,
Матіасом, Ернстом і Максиміліаном. Там пробув 3 роки. Це
означає, що батько Міколая Станіслав не був противником
Габсбургів, як його дід Міколай (Т-1548). Після смерті батька
(1566) повертається до Польщі. Завдяки протекції стрия
Міколая, єпископа Куявського, отримав староство крепицьке,
одночасно, як старший, одідичив Підгайці Відтоді
титулувався старостою крепицьким і паном на Підгайцях .  У
Польщі продовжував науку, перервану у Відні, під керівництвом
Станіслава Сокодовського осягнув
математично-природничі знання, італійську, французьку, німецьку і давні мови. По
смерті матері в 1570 році подався разом зі С. Соколовським
до Німеччини, Франції, Англії, Італії. Про смерть короля Зиг-



мунта II Августа довідався у Пресбурзі (Братиславі), де був на
коронації Рудольфа Габсбурга, як короля угорського. Спішно
вернувся в Польщу, де ішли приготування до першої вільної
papkim нового короля. Разом зі стриєм Зигмунтом Міколай
обстоює кандидатуру Генріха Валуа і разом домагаються
успіху Від нового короля отримує посаду коронного мечника.
Після резигнації Генріха і від їзді його до Парижа Міколай
настоює на кандидатурі представника дому Габсбурга. Але
перевагу отримує партія, очолена Яном Замойським, яка
привела на польський престол трансільванського воєводу
Стефана Баторія. Як коронний мечник, Міколай мав нести
коронаційний меч, але відмовився брати участь у церемонії
і виїхав до Праги. Саме в той час імператором став Рудольф
Габсбург (1576-1612), який переніс свою столицю з Відня до
Праги. Протягом всього часу перебування С. Баторія на
польському престолі (1576-1586) Міколай Вольський перебував
у Празі, де отримав посаду підчашого при дворі імператора.
Рудольф запрошував у Прагу до свого двору вчених, артистів
зі всій Європи. Тут Міколай перейнявся сучасною
європейською культурою, зокрема будівництвом палаців,
садово-декоративним мистецтвом. Тут зацікавився алхімією, для якої
жертвував багато коштів зі своїх маєтків.

По смерті С. Баторія М. Вольський знову підтримав
кандидатуру Габсбургів на польський престол і знов
невдало. Королем обрали шведського принца Зигмунта III
Вазу за підтримки канцлера Яна Замойського. Але новий
король гідно оцінив можливості Вольського і надав йому
у 1600 році посаду надвірного маршалка, а в 1615 р. 
великого коронного маршалка.

Ще в 1589 році Міколай Вольський став командором

Познанським, хоча й не був мальтійським рицарем. Цю
посаду займав протягом 12 років. Очевидно, що сумніви
не давали йому, ревному католикові, спокою і він
звірився в 1602 році в цьому папі римському Клеменсу VIII. Папа
порадив йому закласти монастир із суворим статутом,
якого ще не було в Польщі. Вибір впав на орден камедулів,
головний осідок якого перебував на вершині Коронної Гори
біля м. Перуджа в Італії. Міколай Вольський не
задовольнився тим, що провадив камедулів до Польщі. Вибравши
прегарне місце в Бєлянах під Краковом за кілька років
збудував монастир чудової архітектури. Це коштувало
великих витрат, для покриття яких він продав у 1605 році
свої маєтки в галицькій землі - Підгайці разом із замком
і 20 волостями навколо  воєводі Руському Станіславові
Гольському. Вся операція була проведена дуже поспішно,
і родичі Вольського пізніше домагалися ануляци купівлі-
продажу і повернення коштів через надто низьку оцінку
їхньої вартості.

Не можна сказати, що Міколай Вольський не дбав за
Підгайці, оскільки до нас дійшов статут цеху кушнірів,
затверджений ним у 1591 році. Проте він облюбував собі
інше місце, а саме староство Крепиці біля Ченстохови, яке
отримав ще юнаком у пожиттєве володіння від короля.
В Крепицях М. Вольський пишно облаштував замок, в
якому приймав гостей, самого короля Зигмунта III Вазу з
королевою Констанцією. В замку були картинна галерея,
придворна капела, бібліотека, домашній архів і навіть
алхімічна лабораторія, куди запросив працювати відомого
алхіміка Міхала Сендивогіуса (1466-1546), іспанця Йозефа,

який окрім всього займався ще й виготовленням ліків.
Навколо замку було влаштовано італійський сад, куди
завезено рослини з Німеччини та Італії, зоологічний
сад (звіринець), де було кілька сотень оленів, 2 стави,
де водилися бобри. Крім того, М. Вольський заклав
мануфактури з великими печами для виробництва бляхи,
спиць, завів виробництво скла, кришталю за венеціанським
взірцем, мосяжних виробів; для провадження виробництва
запросив фахівців з Європи.

Під час рокошу Зебржидовського у 1606-1609 роках
М. Вольський рішуче підтримав короля. Підтримував
плани короля і католицької церкви, пов язані з Дмитрієм
Самозванцем. Проте також висловив підтримку
авантюристським діям Михайла Вишневецького і Самійла
Корецького, які супроти волі польного коронного гетьмана
Станіслава Жолкевського організували військову виправу
на Молдову, щоб посадити на престол Костянтина Могилу.
Це привело надалі до важкої і непотрібної Хотинської війни
1620-1621 рр. з Туреччиною. В ході Тридцятилітньої війни
1618-1648 р. Зигмунт III Ваза зайняв позицію Габсбургів,
у чому зійшовся з позицією М. Вольського. Проте на
полі битви Вольський не був таким удатним, як його дід.
Під час вторгнення шведів на Гданське Помор я у 1626 р.
М. Вольський, за відсутності великого коронного гетьмана,
був змушений перейняти командування польським
військом, але потерпів поразку супроти армії шведського
короля Густава II Адольфа.

Помер Міколай Вольський 9 березня 1630 року в
Перемишлі. За його волею був похований на Бєлянах у
камедульському вбранні, що й виявили під час розкриття
саркофага, описаного А. Заревичем.

Іво ВЕРШЛЄР, м. Познань
(скорочений передрук з часопису Zeszyty Historyczno-

Teologiczne . Rok VIII. Numer 1 / 2002)

Монастир камедулів на Бєлянах у Кракові



ТАЄМНИЦЯ ПІДГАЄЦЬКОГО СКАРБУ
Не один польський історик, досліджуючи події давно

минулих літ, згадував про скарб підгаєцького замку. Ця
загадкова подія майже 400-літньої давності, описана
Владиславом Лозінським в книзі Prawem і Lewem  інтригувала не
одне покоління любителів старовини та й не тільки.

Після вигаснення родини Бучацьких, нові дідичі міста
Вольські у 1605 році продали Підгайці разом із величезним феодальним
ключем воєводі Руському Станіславові Гольському. Його
генеалогічне дерево було прекрасною ілюстрацією кар єрних злетів і
падінь багатьох рицарів у давній Речі Посполитій.

До слова  про родину Гольськиху ті часи співали пісеньку
Фамілія кравчиків на прізвисько Гольських
не дуже займала хронікарів польських".

Залишки колон старовинного замку. Фото 1970-хрр.

Як би там не було, але Станіслав Гольський, завдяки
рицарській зброї і відданості королівській присязі, добився
високих посад у Польському королівстві Одружений був із Анною з
Потоцьких. Отримавши у власність Підгайці, а ще Бучач і
Чортків, він добре укріпив підгаєцький замок Ця обставина, а також
позитивне реноме власника і родинні узи стали причиною однієї
з найзагадковіших та заплутаних історій старої Польщі.

Отож, у 1612 році сусід і далекий родич Гольського Стефан
Потоцький з недалекого Золотого Потоку вибрався на війну
до Молдови. Приводом було те, що на троні Молдови сидів
господар, нелояльний до Польщі. Треба було скинути його,
а на троні поставити брата жінки Потоцького. Та й
Молдова була ласим шматком для польської шляхти і козаків. А що
в короля Польщі фінансових і мілітарних можливостей не
завжди було більше, ніж у шляхти, то й Стефан Потоцький
не дуже то зважав на короля. На біду, підтримка турецького
ставленика на престолі Молдови була потужною, і Стефан
Потоцький з ганьбою програв війну та ще й попав у
турецький полон. Тепер чекав на викуп. Його дружина Марія Моги-
лянка, дочка господаря Молдови Єремії Могили і двоюрідна
сестра майбутнього київського митрополита Петра Могили,
залишилася сама в замку в Золотому Потоці. Очікуючи
нападу з Молдови у відповідь, Марія прагнула заховати
величезний родинний скарб, де були дорогоцінності, в тому числі і з
молдовської скарбниці. Вартість скарбу була астрономічною.
Ішлося про 70 тисяч золотих дукатів, 10 великих золотих лан¬

цюгів, ,дцо по землі волочилися ,  70 перснів, 22 короби
столового срібла та інше. У сусідніх Підгайцях жила племінниця
Стефана Потоцького Анна, котра була дружиною Станіслава
Гольського. Можливо, вони були ще й свояками. У всякому
разі Марія Могилянка вирішує свій скарб помістити на
збереження до замку в Підгайці Разом з нею передала свої
дорогоцінності і її приятелька Єлена Мавроїна, дружина логофета
(канцлера) Молдови. Напевно, при виборі місця бралася до
уваги ще й та обставина, що у Гольських не було дітей.

Як на те, у 1612 році раптово помирає Станіслав
Гольський, який виступав гарантом недоторканності скарбу. Його
вдова незабаром вийшла заміж за Костянтина Острозького-
Заславського. Спадкоємцем Підгайців став молодший брат
Станіслава Ян Гольський. Цей чоловік був відомий своїм
потягом до мальвазії та інших трунків. З огляду на такий
поворот у подіях, Марія Могилянка побажала забрати свій скарб.
Та ба. Тепер справа виглядала інакше. Новий господар замку
заявив, що ніякого скарбу в Підгайцях немає. Виглядало так,
що кинуто тінь на покійного брата Станіслава, який, до речі,
по своїй смерті залишив родичам багато неоплачених
боргів. В червні 1613 року Марія Могилянка заявляє до грод-
ського суду в Галичі проти Яна Гольського. Проте справа ще
більше ускладнюється. У1613 році помирає Ян Гольський, а
спадкоємцем всього майна стає його дружина Софія з Заме-
ховських Гольська. Ця особа була енергійною, хитрою,
затятою. Софія Гольська стає головною дійовою особою судового
процесу, котрий тягнувся майже ЗО літ і за яким стежила вся
шляхта Речі Посполитої.

Коли почалися судові дії, Софія вже була у шлюбі із
Станіславом Лянцкоронським. У відповідь на рішення галицького грод-
ського суду і прибуття возного з Галича, щоб оглянути місце
пропажі, Софія наказала не пускати нікого і закрити брами.
Бідолашного возного гайдуки Софії переслідували ще 2 милі від
Підгайців. Видно, подібні ситуації виникали досить часто в ті
часи, оскільки Сейм у 1613 році прийняв закон (,конституцію ),
за яким гродським властям дозволялося виносити швидкі
вироки за подібні порушення при зберіганні скарбів, прирівнюючи їх
до розбою на дорогах. А це вело за собою кару баніції та інфамії,
тобто того, кого оголосили банітою, можна було вбити будь-
кому без страху покарання, оскільки держава сама не могла
забезпечити виконання вироку.

Треба, однак, зазначити, що на Софію в той час
звалилися інші численні судові переслідування за майнові справи
Станіслава Гольського. Можливо, однією з причин були
величезні багатства підгаєцького ключа, одного з найбільших
у Руському воєводстві. Однак Софія з величезною енергією
витримує натиск недоброзичливців. Тепер тактика її оборони
в суді полягає у різноманітних зачіпках, апеляціях, щоби
тягнути справу скільки можна довго, а також, щоби перевести її
з кримінального ведення до цивільного, і таким чином
уникнути баніції. Залишається невідомим, чи справді Софія
залишила собі скарб, хоча би частково, чи його дійсно вже не було
на час судової тяганини. Проти неї свідчить те, що вона вперто
відмовлялася допускати судових виконавців і потерпілу
сторону до огляду підземелля замку. З іншого боку, Софія ні разу
не звинувачувала прямо в розкраданні скарбу ні Станіслава



Гольського, ні свого чоловіка п яницю Яна Гольського, хоча

це значно полегшило би її положення на якийсь час, адже de

fakto, сама вона скарбу в Марії Могилянки не брала.
Якийсь час справа стояла на місці. Проте у 1615 році вертає

з полону Стефан Потоцький. Єлена Мавроїна виходить заміж
за галицького підчашого Єжи Дидінського. Відтепер обидва

можновладці ускладнюють положення Софії. Вже цього ж
1615 року вона змушена допустити судових виконавців до
огляду замкових підвалів. Але показавши їм якісь старі куфри,
бочки і міхи і не відкриваючи їх, свідчить потім на гродському
суді, що це все, що знайшлося в замку. Потоцькому пропонує
взяти ті мішки і куфри на віру  і не заглядаючи всередину,
задовольнитися тим, що в них є. Вочевидь, кота в мішку ніхто
не хотів купувати. Потоцькі апелюють у відповідь і таки
домагаються декрету баніції на Софію. Як на те, у 1617 році помер

її другий чоловік Станіслав Аянцкоронський. Одинока жінка
залишається сама супроти численних позивачів. Стефан
Потоцький вербує вояків, аби Lewem  (мечем) домогтися того,
чого не міг отримати Prawem" (по закону). Довго він не
наважується напасти на підгаєцький замок, який Софія боронила,
власноруч командуючи залогою. Тільки дізнавшись, що вона
поїхала до Любліна, у 1618 році Стефан Потоцький із 600
вояками напав на Голгочі, місцева залога яких через голод і

тривалу облогу здалася. Далі, зібравши ще більшу силу, волохів,
сербів і козаків, він рушив на Підгайці, зайняв довколишні
села і обложив замок. Софія змушена була прийняти умови,
нав язані Потоцьким і Мавроїїюю. Оскільки немає грошей, то
треба віддати велику частину своїх земель, а саме: три міста їз
замками - Бучач, Чортків і Вербів, 23 волості (села), які нале¬

жали до бучацького ключа, а також маєтки в Соколі і Устю в
кам янецькому повіті; крім того, додати срібла і клейнотів на

суму 20 тисяч злотих, а ще передати Потоцькому всі привілеї,
грамоти, контракти, як польські, так і молдавські, котрі були
при тому скарбу. Щоб заручитися дотриманням угоди, у
заклад було взято 500 тисяч злотих.

Що було робити Софії? Вона мусила виконувати всі
вимоги. Тільки була готова віддати підгаєцьке добро будь-кому,
аби не Потоцьким  так люто їх ненавиділа. За допомогою

вона звернулася в Бережани до Міколая Сенявського, який
позичив їй 200 тисяч злотих для сплати закладу, взявши за це
Підгайці у заставу. В результаті Софія мала тільки ту втіху, що
її маєтки не дісталися Потоцьким за її життя.

Та все-таки щось із того скарбу мусило припасти Софії.
Видно, сумління мучило її, тож перед смертю вона фундува-
ла будівництво нового костелу Пресвятої Трійці в Підгайцях
у 1634 році на місці давнього. У гродських актах Галича і
Теребовлі зафіксований заповіт Софії Гольської, датований 5
вересня 1635 року, в якому вона заповідає кошти на
заснування католицького шпиталю і школи в Підгайцях, а також

висловлює волю, аби тіло її було поховане в костелі підгаєцькім,

який вона сама змурувала, без всякої помпи світової*! Збоку
сучасної вулиці Гетьмана Мазепи до костелу було вмонтовано
каплицю, яка дотепер носить ім я Софії з Замехова.

А ще по кількох роках судової тяганини із Сенявськими,
після смерті всіх учасників конфлікту, у 1641 році зістав

новий дідич на Підгайцях Станіслав Потоцький Ревера".

Степан КОЛОДНИЦЬКИЙ

Руїни кам'яного муру. Фото 1970-х рр.



Підгаєцькі церкви до 1944 року
На сьогодні найдавніша згадка про місто Підгайці

датується 1397 роком. Ймовірно, розташовувалося воно
тоді на території теперішнього села Старе Місто. Перша
ж згадка про існування церкви в Підгайцях походить з
1446 року. Під цим роком в земських і Гродських актах
віднотований в місті священик - рор . В податковому
реєстрі 1578 року окрім міста oppidum  Підпайці,
згадані і Старі Підгайці - теперішнє Старе Місто. Тоді ж
відзначений у реєстрі і міський священик, який
сплачував податок. Отже, виникнення першої церкви на
Старому Місті можна датувати XV ст., а міської - XVI ст.
Котрі то були церкви, наразі неможливо встановити, бо
у XVII ст. в Старому Місті вже існували три парохії, а в
місті дві. Дипломат Ульріх фон Вердум, відвідавши Під-

Підгайці були центром окремого намісництва-деканату.
Перед 1759 роком відбулася зміна територіяльного
поділу, і Підгайці були приєднані до Зарваницького деканату,
який проіснував до 1842 року. Від 1843 року по 1944
Підгайці знову стали центром окремого деканату.

Ще в кінці XVIII ст., під час реформи парохіяльної
мережі, здійсненої австрійською владою після включення
Галичини до Австрійської імперії 1772 року, всі міські і
передміські церкви були об єднані в одну парохію
Підгайці з матірною церквою Успення Пресв. Богородиці.
Деякі давні парохії були просто ліквідовані і їх дерев яні
церкви розібрані, а інші підпорядковані на правах
дочірних (філійних) до матірної. Тоді ж до парохії Підгайці
приєднали і церкву в селі Угринів, також на правах філій-
ної.

Яка церква була найдавнішою міською парохією
тепер встановити неможливо. Судячи з посвяти,
ймовірно, нею була церква Різдва Христового у Старому Місті.
Під час згаданої регуляції дерев яні церква, дзвіниця і
парохіяльний будинок були розібрані і спродані, як
зазначено в документі 1803 року, а парохія приєднана до
міської. В давніх шематизмах окрема філійна парохія
Різдва Христового згадується до 1846 року. Зведена на
місці давньої церкви в другій половині XIX ст. мурована
каплиця простояла до II світової війни.

Котра ж з міських церков була давнішою - Св.
Миколи чи Успення Пресв. Богородиці - теж невідомо.
Парохія церкви Св. Миколи в кінці XVIII ст. була
підпорядкована міській, а сама церква, як і дзвіниця та плебанія,
були розібрані і продані. Ця остання будівля церкви була
зведена з дубових тесаних брусів у 1694 році, як свідчив
напис на одвірку. Ймовірно, зовнішнім своїм виглядом
вона нагадувала церкву 1711 року в селі Шумляни - була
тридільною, тризрубною і трибанною - характерною
для цього регіону церквою галицького типу. Окрема
філія Св. Миколи існувала при міській парохії до 1846
року. У другій половині XIX ст. на місці церкви звели
муровану каплицю, яка збереглася донині. З парохів церкви
Св. Миколи відомі о. Іван Пюркевич (1728-1759) та свя-

Каплиця на місці церкви Св. Миколая. Сучасний вигляд

гайці весною 1672 року, у своєму щоденнику відзначив,
що в місті кілька руських церков, папський костел і ще
одна церква для вірмен0. Ймовірно, частина з цих
церков була зруйнована 1676 року під час нападу на місто
турецько-татарських військ Магомета IV. Французький
мандрівник Далейрак 1687 року відзначив у Підгайцях
п ять храмів, не розрізняючи їх за конфесійною
приналежністю. Реєстр храмів Львівської єпархії 1708 року,
укладений для єпископа Онуфрія Шумлянського,
нараховує в місті та на передмістях вже сім церков, а в актах
візитацій 1732, 1741 та 1759 року їх вісім. На жаль, поки
що не віднайдено даних про деканальний поділ
Львівської єпархії у XVI-XVII ст. В першій половині XVIII ст. Церква Успення Богородиці. Фото 1938 р.



Церква Успення.
Лоштівка 1938 р.

Портал
церкви Успення.
Фото поч. XX ст.

Церква Успення.
Фото 1970-х рр.

Іконостас

церкви Успення.
Фото 1970-х рр.

щеник Григорій, згаданий у дарчому написі 1714 року на
Євангелії  львівського друку 1690 року, подарованій до

цієї церкви, а тепер в церкві Успення Пресв. Богородиці.
Головна парохіяльна міська церква Успення Пресв,

Богородиці збудована у 1650-1653 роках на місці попередньої

коштом Марії Потоцької, вдови по Стефану Потоцькому.
Походила вона з роду молдавських господарів Могил, чим
пояснюється вкладення нею великих коштів у
спорудження мурованого православного храму, що було
рідкістю в той час. На жаль, не збереглося імени архітектора чи
майстра-будівничого цієї церкви. Зведена вона в ренесан-
совому стилі з великим впливом на її форми українського
сакрального дерев яного будівництва. Розташована при
одній з головних вулиць міста неподалік від Ринку. Споруда
зведена з тесаного каменю, тинькована, тридільна в плані,
на високому підмурівку. До ширшої квадратової нави
прилягає дещо вужчий квадратовий бабинець і ще вужчий
гранчастий вівтар. Від півночі до вівтаря між 1905 і 1910
роком прибудована прямокутна ризниця з тесаного
каменю. Поверх вінцевого ґзимсу стін влаштований оборонний
арковий дерев яний хід довкола нави і вівтаря, який в
церковному будівництві України не має аналогів. Під
бабинцем розташована глибока пивниця. Вінчають церкву три
бані з заломами, завершені ажурними ліхтарями з
маківками. Фасади членовані пілястрами з капітелями. Портали
головного західного входу в бабинець і південного в наву
мають профілювання і ренесансову різьбу з рослинними
мотивами. Вікна з арковими перемичками декоровані
профільованими обрамуваннями і трикутними сандриками, у
вівтарній частині - два круглі вікна. Всередині домінує
розкритий у висоту простір нави, вівтар перекритий
півциркульним склепінням, опертим на підпружні арки та
пілястри, бабинець - хрестовим. Над бабинцем на другому ярусі
влаштовані хори, на третьому - каплиця. Низький
одноярусний іконостас походить з 1879 року. В 1924 році стіни
вкриті розписами. Різьблена дерев яна казальниця
датована 1896 роком. Давні ренесансові дерев яні скульптури з
сер. XVII ст. апостолів Петра і Павла перевезли в
Київський музей українського мистецтва. На південний захід



Церква Успення. Сучасний вигляд

від церкви розташована дзвіниця, збудована 1890 року на
місці давнішої, знищеної пожежею 1889. Вона шестигранна
в плані, двоярусна, увінчана шестибічною банею. Перший
ярус виведений з тесаного каменю, завершений
профільованим гзимсом, другий - дерев яний, стовпової
конструкції, ошальований вертикально дошками з голосниковими
отворами. Підгаєцька церква Успення Пресв. Богородиці є
унікальною пам яткою українського оборонного
сакрального будівництва XVII ст.

З парохів церкви Успення в XVIII ст. відомі о. Григорій
(перед 1708), о. Василь Будовіцький (1708-1763), о.
Василь Шевадзуцький (1763-1790-і) та о. Яків Шевадзуць-
кий, який став першим парохом об єднаної підгаєцької
парохії.

У Старому Місті, окрім церкви Різдва
Христового, були ще дві парохії. Перша з них - Св. Юрія. Після
знищень в турецько-татарському набігу 1676 року нова
дерев яна будівля була зведена у 1689 році на кошти
громади і дідича Потоцького. Згідно з описом 1803 року,
це була трибанна будівля галицького типу, з дубового
тертого дерева. Ця церква простояла майже до XX ст. У
1898-1902 роках на її місці стараннями і коштами
громади зведено новий мурований храм. Це хрещата в плані
споруда з прямокутним бабинцем і гранчастими
вівтарем та бічними раменами. Від півночі до вівтаря приля¬

гає невелика прямокутна захристія. Середхрестя плану
вінчає дерев'яний світловий восьмерик, вкритий шоло-
мовою банею з маківкою. Вівтар і бічні рамена вкриті
п ятисхилими дахами, а бабинець - двосхилим
причілковим. Нетиньковані стіни, зведені з тесаних кам янних
блоків, завершені профільованим гзимсом і прорізані
високими вікнами з півциркульними перемичками. Поряд
з церквою розташована двоярусна муровано-дерев яна
шестибічна в плані дзвіниця, що дуже нагадує дзвіницю
при парохіяльній церкві.

Після ліквідації окремої парохії в кінці XVIII ст. тут
залишався свій парох о. Йосиф Лісинецький, який
одночасно став сотрудником пароха о. Якова Шевадзуцького,
після смерти якого на початку 1820-х років підгаєцьким
парохом став о. Теодор Лісинецький (1820-І-1871), син о.
Иосифа. У 1770-х роках парохом церкви св. Юрія був о.
Іван Завальницький.

Ще однією парохією в Старому Місті була церква
Покрови Пресв. Богородиці, розташована на куті Тудинка чи
просто на Тудинці. Нова дерев яна будівля теж була
зведена на початку XVIII ст. на кошти громади і дідича Єжи
Потоцького після знищень в турецько-татарському
набігу 1676 року. Як доносить документ 1803 року, це була
дерев яна тридільна однобанна будівля, збудована з
дубового і букового різаного дерева. У1906 році ця церква,
що на той час виконувала вже функцію цвинтарної
каплиці, була повністю перебудована зі старого матеріалу зі
збереженням загальних пропорцій будівлі. Це тризруб-
на церква, яка складається з ширшої квадратової нави
та дещо вужчих прямокутних вівтаря і бабинця. Наву на
високому восьмерику вінчає наметова баня з ажуровим

Церква Покрови на Тудинці

ліхтарем і маківкою. Високі двосхилі причілкові дахи ві-
таря і бабинця гребенями сягають краю бані. Оперізує
церкву піддашшя, оперте на приставлені кронштейни і
перерване від західної сторони бабинця ґанком на двох
дерев яних стовпах, що прикриває вхід.

Парохами ще окремої церкви у XVIII ст. були о. Іван
Кохановський (1740-1769) та о. Яків Маньковський
(1769-1800-і).

На іншому передмісті - Галицькому, на вулиці, що вела
до села Угринова, віддавна існувала церква Преображен-

Церква Юра на Старому Місті ня Господнього, звана в народі Спаса. У 1753 році грома-



да звела на місці попередньої нову дерев яну будівлю, яка,
ймовірно, невдовзі згоріла, бо вже у 1772 році, як свідчив
напис на одвірку південних дверей в бабинець, була
зведена існуюча нині церква. Згідно з описом 1803 року церква
ця також була характерною будівлею галицького типу-
тридільною, тризрубною і трибанною, збудованою з
різаного дерева. Під час ремонту 1851 року до вівтаря від
півночі добудували велику прямокутну ризницю, розібрали
верхи над бабинцем і вівтарем, що перетворило церкву на
однобанну, та звели нові хори при західній стіні бабинця. У
1927 році ґонтове покриття дахів і бані замінили бляшаним.
Тепер церква складається з квадратової в плані нави і
менших прямокутних бабинця і вівтаря. Вінчає наву наметова
баня на світловому восьмерику, завершена сліпим ліхтарем
з маківкою. Бабинець і вівтар вкриті двосхилими
причілковими дахами з острішками. Оперізує церкву піддашшя,
оперте на випусти вінців зрубів. Вінці зрубів поєднані між
собою простим замком з двостороннім вирізом. Головний
вхід в південній стіні бабинця має різьблений ґанок.
Віконні прорізи в стінах надопасання прямокутної форми,
у восьмерику - круглі. Всередині нава розкрита у висоту,
в бабинці і вівтарі - півциркульне склепіння, влаштоване
при ремонті 1851 року. Простір нави з простором
бабинця об єднаний трапецієвим прорізом. Стіни церкви вкриті
розписами XIX ст. Двоярусна квадратова в плані дзвіниця,
стовпової конструкції, розташована на південний схід від
церкви. її нижній ярус, оперезаний двома піддашшями,
набагато вищий від верхнього, утвореного голосниковою
аркадою. Вкрита дзвіниця наметовим дахом з ліхтарем і
маківкою.

Ще перед приєднанням церкви Спаса до підгаєцької
парохії окремим парохом тут був о. Стефан Рудинський

Дзвіниця церкви Спаса на Галичі. Фото 1930-хрр.

Церква Спаса на Галичі. Сучасний вигляд

(1752-1800). Тепер ця церква служить як для мешканців
Галицького передмістя, так і Голєндрів.

Єдиною парохією, що виникла у XVIII ст. в Підгайцях
була церква Св. Дмитра на передмісті, званому
спочатку Вербівським (1732), а пізніше - Волощина. Перша
церква була збудована у 1728 році. Невідомо, що з нею
сталося, але у 1748 році звели нову церкву. Згідно з ві-
зитаційним актом 1759 року - це була проста будівля,
зведена як і більшість сільських хат каркасним способом
з заповненням стін глиняними вальками, обліпленими

ззовні глиною, і побіленими, без підлоги і суфіту. Її
парохом у 1759-1788 роках був о. Іван Залужний. Під час
регуляції церковної мережі в кінці XVIII ст. окрему парохію
ліквідували і приєднали до міської, а церкву розібрали.
Документ 1803 року ще відзначає ґрунт, на якому стояла
давніше церква.

Ще одним передмістям, постійно пов язаним з
Підгайцями, був Сілець чи Сільце Підгаєцьке. Церква
Воскресения Господнього існувала тут вже у XVII ст. 1700
року була зведена нова дерев яна церква, яку 1802
заступила наступна, теж дерев яна, збудована на кошт
громади. В цей час вона вже була філією підгаєцької парохії.
Згідно з документом 1803 року це була тризрубна церква
з трьома банями, зведена на мурованому фундаменті з
різаного дерева. Ймовірно, вона була подібною до інших
трибанних церков регіону галицького типу. Перед 1905
роком поруч звели нову муровану з тесаного каменю
дзвіницю, що замінила попередню дерев яну. У 1939 році
спеціальна церковно-урядова комісія признала церкву
непридатною до богослужения і призначила її на
розбирання, щоби на цьому місці побудувати нову.

З XVIII ст. відомий лише один парох Сільця - о.
Григорій Гарбачевич (1765-1799).

Найновішою філією стало село Угринів, приєднане до
міської парохії у кінці XVIII ст. Щойно 1890 року тут була
збудована невелика дерев яна каплиця, спільна для
віруючих латинського і грецького обрядів. Перша ж греко-ка-
толицька церква була збудована у 1935 році за проектом
львівського архітектора Євгена Нагірного. Це - струнка
компактна однобанна дерев яна будівля. 1935 року
церкву освятив львівський єпископ Микита. Будка.

Василь СЛОБОДЯН



Костел Св. Трійці в Підгайцях

Костел Св. Трійці. Фото 1925р.

1986 року разом з реставраторами інституту
Укрзахідпроектреставрація мені довелося проводити натурні
обстеження та архітектурно-археологічні обміри костелу
в Підгайцях - пам ятки державного значення ох. № 1558.
Вже тоді споруда вимагала термінової реставрації - ва¬

лився дах, тріщали склепіння. Але то був час, коли про
реставрацію можна було тільки мріяти. Наша фіксація
лягла на полиці архіву, і ми вірили, що колись, все ж, наша
праця придасться... Час цей, на жаль, ще не настав. Хоча
наші обміри побачили світ у фундаментальному поль-

Костел Св. Трійці. Головний вхід.
Фото поч. XX ст. Загальний вигляд костелу після удару блискавкою 1892 р.



Костел Св. Трійці Фото 1960-х рр.

ському виданні «Kościoły і klasztory rzymskokatolickie
dawnego województwa ruskiego».

Костел вирізняється своєю архітектурою, позаяк є
одним з небагатьох ренесансових зразків сакрального
будівництва. Історія костелу в Підгайцях є дуже складна
і до кінця не з'ясована. На сьогодні найповніше її
дослідив краківський вчений Ян Островський.

Костел Св. Трійці Фото 1991 р.

Першу фундацію підгаєцької парохії здійснив
Михайло Бучацький (11438), подільський воєвода і перемись-
кий староста. Фундаційний привілей, проте, незабаром
згорів під час одного з татарських нападів. 1463 року акт
заснування костелу поновив Якуб Бучацький, син
Михайла, також воєвода подільський, а пізніше руський.
Впродовж своєї історії парохія належала до різних дека¬

Костел Св. Трійці Фото кінця 1970-х рр.



натів: від 1593 до 1615 року - до дунаєвецького, відтак до
теребовельського, від 1765 - до кукільницького, 1787 -
до бережанського, від 1843 - знову до кукільницького. І
лише 1906 року було створено підгаєцький деканат, який
існував аж до ліквідації 1945 року.

Перший костел, фундований Михайлом Бучацьким,
розташовувався на терені Старого Міста. З документів XV ст.
випливає, що спочатку він був під чотирма посвятами:
Матері Божій та святому Миколаєві, Барбарі і Катерині.
Пізніше додалися ще п'ять посвят: Св. Хресту і святим Якову
Апостолу, Юрію, Криштофу і Анні. З року 1600 є відомість,
що тодішній мурований костел перебував в руках
протестантів. Костел цей був зруйнований на зламі 1620-1621
року під час турецько-татарського наїзду. 1634 року Софія
з Замехова, Ґольська за першим чоловіком, який був
власником Підгаєць, видала документ, в якому сказано: «бачачи
в тому місті новому костел, який майже завалився на
тому самому місці в Підгайцях - Новому Місті, над самим
ставом, поряд з замком, костел новий з ґрунту на честь і
хвалу Господу Богу і Трійці Святій, славетному
Станіславу  єпископу краківському, Св. Миколаєві і Св. Софії,
патронам моїм, фундувала, який ще не скінчений, але окремим
скриптом забезпечила, щоби в повній красі і після моєї
смерти став», і просить поховати її поруч з чоловіком, в
каплиці біля захристії. 1635 року вона заповіла гроші на
зведення вежі і склепінь та завершення будівництва. До
розбудови костелу спричинялися різні благодійники, імена
яких залишилися в окремих елементах споруди: 1641 року
Ядвіґа Волковніцька уфундувала вівтар Св. Анни в
однойменній каплиці, а Станіслав Потоцький - ще одну каплицю,
в якій був похований. 1667 року в костелі була підписана
мирна угода між польською армією і турками. Після
воєнних знищень 1667 та 1686 років ремонтні роботи тривали
аж до 1710. Відтоді костел мав посвяту лише Св. Трійці.
Окрім головного, в ньому було ще шість вівтарів: в піденному
рамені трансепту - Матері Божої Вервечкової і Св. Анни,
справа в наві - Св. Хреста, в лівому рамені трансепту -
Матері Божої Студзянської і Св. Миколая, а з боку в каплиці
Софії з Замехова - Св. Антонів. На хорах був орґан, а в вежі
висіло два дзвони. Згодом котрийсь вівтар присвятили
Св. Тадею і оновили головний - «з мармуру, мальований».
1766 року через незадовільний стан костельну вежу
понизили більше, ніж на 10 м і накрили дошками. 1774 року
почали зводити нову муровану дзвіницю, для якої 1778
року закупили нові дзвони. 1779-1781 року на костелі і на
вежі влаштували нові дахи. Наступні відомості про костел
стосуються ремонтів дахів 1867-1869 років. Тоді ж коштом
Юзефа Ґурського був виставлений новий великий вівтар.
В липні 1892 року від блискавки згорів дах костелу і вежі.
Збережена світлина 1892 року подає вигляд до пожежі.
Основну брилу костелу вкривали двосхилі причілкові дахи з
острішками, що повторювали форму граней трансепту і
вівтаря. Каплиця Потоцьких була акцентована бароковою
восьмибічною банею, яка виростала зі стрімкого
четверика, а вежу завершувало восьмигранне шатро з заломом. У
1894-1895 роках тернопільський будівничий Юзеф Пйон-
тковський провів відновлювальні роботи за проектом
краківського архітектора Тадея Стриєнського. В результаті
цих робіт в неоґотичних формах була надбудована вежа та

зведена сигнатурка. 1912 року костел вкрили новим
стінописом. 1927 року за проектом львівського архітектора
Броніслава Віктора звели сигнатурку в необарокових
формах на місці неоготичної, яка впала 1924 року. Восени 1945
року костел покинув останній підгаєцький парох Станіслав
Попкевич. Опущений костел систематично нищився
людьми і часом. Його кам яну підлогу використали для
вистелення підлоги адміністративного будинку, орґан просто
знищили. Святиня служила як склад бочок, з чим пов язана
спроба ремонту даху.

Розташований при дорозі на Львів, у східній частині
міста, костел вирізняється
архітектурно-композиційною пластикою та оборонним характером. В окремих
деталях можна побачити навіть готичні ремінісценції.
Його гладкі стіни з білокам яних тесаних блоків
укріплені контрфорсами та прорізані вузькими вікнами в
кам яних обрамуваннях зі стрільчастим завершенням
та з двосторонніми ґліфами. Як давні костели XVI ст.:
в Янові Теребовельському, Золотому Потоці, Скалі, Зо-
лочеві, Заложцях, він базований на плані латинського
хреста з гранчастими вівтарем і раменами трансепту.
Від заходу до нави прилягає потужна квадратова в плані
вежа, а від півдня - присінок. Нерегулярна в плані
прибудова при північній стіні вівтаря складається з давньої
поховальної каплиці (східної) Софії з Замехова та
двоярусної захристії (західної), сходи на другий ярус якої
ведуть в товщині муру. Два входи до костелу: головний
в підвежжі та південний в присінку мають ренесансові
портали, головний декорований рослинним
орнаментом. Від півдня до вівтаря прилягає каплиця Потоцьких
Св. Миколая. Під каплицями Софії і Потоцьких та під
південним раменом трансепту розташовані крипти.
Каплиця Потоцьких і вежа порушують стилеву монолітність
і архітектурну гармонію костелу. Каплиця мурована з
тесаних білокам яних блоків і має своє ренесансове
оздоблення: пілястри композитного ордеру, що підтримують
антаблемент з голівками ангелів з гзимсом, декорованим
сухариками і воловими очками. Своїм архітектурним
вистроєм вона подібна до церкви - обрамування вікон,
трикутні сандрики. Цілком ймовірно, що і каплицю, і
церкву зводив той самий будівничий.

В інтер єрі костел перекритий нервюрними
склепіннями: три прясла хрестових склепінь нави опираються на
потужні пілястри, склепіння в раменах трансепту - шес-
тидільні з замковими каменями-розетами, у центральній
частині трансепту, вівтарі, каплиці Потоцьких, захристії
та підвежжі - хрестові, з профільованими ребрами.
Стіни вівтаря аркадовані з профільованими архівольтами.
Каплиця Софії завершена восьмибічним видовженим
куполом зі світловим ліхтарем. На її склепінні
поміщений герб Лянцкоронських з написом ZLZZWP.

Через багаторічний неужиток, пожежу і свідому
руйнацію костел перебуває в стані прогресуючої руїни. Ще
збереглися рештки даху над навою, вівтарем і
трансептом, але вже впало склепіння каплиці Потоцьких.
Поліхромія збереглася тільки в фрагментах,
поруйновані епітафійні таблиці... Але перлину цю ще можна
врятувати, було би розуміння.

Оксана БОЙКО



Синагога в Підгайцях

Синагога, Фото 30-х рр. XX ст.

Однією з найяскравіших синагог не тільки Опілля, а
й України, є мурована синагога в Підгайцях. Належить
вона до групи оборонних синагог, що є найдавнішими,
збереженими в Україні, спорудами цього типу. Походить
вона з початку XVII ст. (1627): «перед 200 роками
збудована», що зафіксовано в Донесенні окружного
управління за 1827 р. Як оборонна споруда вона служила
форпостом поблизу Галицької брами, на південь від Ринкової
площі. Саме південну дільницю міста замешкували юдеї,
які оселилися в Підгайцях ще в XVI ст. До виникнення
осади юдеїв у Підгайцях спричинився торговий шлях, що
проходив через місто. Громада зросла внаслідок надання
місту магдебурзького права, виклопотаного в
польського короля тодішніми дідичами Вольськими 1539 року. В
Підгайцях, як і інших містах з німецьким правом,
встановилися торги та ярмарки, дозволяючи людям
всілякого стану прибувати з різними товарами . На кінець
XVIII ст., коли Підгайці стали містечком Габсбурзької
монархії, юдеї були домінуючою громадою і
замешкували різні дільниці та площу Ринок. Йосифінська і
Францисканська метрики подають, що на ринковій площі з 33
кам яниць їм належало 21 (1788) і 24 (1820) парцелі, що
складало відповідно 63 і 73 відсотки. Громада володіла
двома синагогами - давньою мурованою і дерев яною,
розташованою поруч, лазнею і великим окописьком при
дорозі на Завалів. Основним заняттям юдеїв було шин-
кування, про що говорить те, що вони тримали десяток
винниць-ґуралень та бровар.

Коли підгаєцькі юдеї дістали привілей на зведення
мурованої синагоги - докладно не відомо. Але її розміри
говорять, що постала вона в той час, коли громада була
вже достатньо великою і заможною. Вигляд всіх
юдейських святинь безпосередньо залежав від економічного
стану громади. Багаті громади, дістаючи великим
коштом дозвіл, зводили величні будівлі, запрошуючи
відомих будівничих, малярів, різьбярів. Отже, синагога, як
костел і церква, постала приблизно в один час - в першій
половині XVII ст. Здогади, що попали на сторінки видань
дослідників Підгайців про те, що споруда синагоги
первісно була аріянським збором чи вірменською церквою,

не мають документального підтвердження. По-перше,
в той час вже перемогла контрреформація, а по-друге,
вірменська громада тоді була дуже малою. Першу свою
церкву вона збудувала щойно 1664 року і то дерев яну, а
не муровану.

Збережені донині підгаєцькі святині - костел, церква і
синагога вирізняються архітектонікою та оборонним
характером. Безсумнівно, що зводили їх професійні
будівничі, і, можливо, навіть ті самі, позаяк окремі елементи в
цих будівлях є подібними. Зокрема, Александр Чоловсь-
кий зауважив, що синагога «настільки цікава, що подібна
до місцевої церкви, фундованої 1650року Марією Потоць-
кою». Вона домінує в урбаністичній тканині містечка на тлі
значно нижчої і біднішої забудови, підтверджуючи ідею
образу храму як куба - архітектурного образу мікрокосмосу.
Її могутні кам яні стіни, укріплені потужними
контрфорсами, вражають своєю аскетичністю, підкресленою
відсутністю архітектурного вистрою. Можна би звикло думати,
що це зумовлено регламентуванням влади - костельної
чи магістратської, однак такою ж аскетичною
архітектурою вирізняються й костел та церква. Фасади пожвавлені
лише видовженими ґотизуючими стрільчастими
віконними прорізами. Стилістичною особливістю синагоги є
круглі вікна на осях західної та східної стін, які нав язують

Синагога. Інтер єр. Фото поч. XX ст.
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алюзію солярного символу. Такі ж круглі вікна в східних
стінах мають і церква, і костел. Партерові прибудови, що
оперезують основну брилу синагоги з трьох боків, надають
їй живописного вигляду. Припускаю, що первісно синагога
мала виразне властиве завершення - скоріше всього це був
ренесансовий аттик, подібний до тодішніх синагог
Тернополя чи Гусятина. Властиво згадані три сакральні споруди
Підгаець були визначальними в їх краєвиді, нагадуючи про
присутність трьох основних етнічних громад.

Підгаєцька синагога вирізняється своєю
планувально-просторовою структурою - її видовжений нерозчле-
нований внутрішній простір характерний для синагог
Західної Европи та давніх єврейських храмів на наших

теренах. Чоловічий молитовний зал з єднаний з
жіночими (південною та північною) галереями невеликими
віконцями. Очевидно, первісно синагога була перекрита
системою хрестових нервюрних склепінь - за взірцем
костелу, а також була вкрита розписами. До сьогодні в
інтер єрі збереглися лише залишки кам яної різьби Арон
Гакодешу (вівтарної шафи) зі слідами поліхромії.

Синагога дійшла до нашого часу у зміненому
вигляді. Втрачена її первісна верхня частина - дах з
конструкціями та перекриття. На жаль, не вдалося віднайти
іконографічних зображень до перебудови. Можливо, у
верхніх частинах стін, пізніше перебудованих, первісно
були бійниці. 1994 року споруда була обміряна архітек-
торами-реставраторами інституту Укрзахідпроектрес-
таврація під керівництвом 3. Лагуша. Але споруда чекає
на серйозні архітектурно-археологічні, а також історичні
дослідження.

Німецька окупація Галичини, як і цілої України, стала
трагедією для ізраелітів, що населяли цю землю. Разом з
масовим винищенням населення була знищена і
жидівська культура, яка формувалася тут впродовж багатьох
століть. Зникнення юдейського елементу, який
відігравав немалу роль в економічному та культурному житті
містечок Галичини, призвело до втрати своєрідності
цього краю. А ті нечисленні збережені синагоги сьогодні
ще нагадують про світ, який канув в Лету.

Оксана БОЙКО

Колишня синагога. Сучасне фото



Єврейський квартал і кіркут
Єврейська громада Підгайців уперше згадується у

письмових джерелах у 1552 році у зв'язку з подушним
податком в 20 злотих. Першим з підгаєцьких рабинів у
XVI ст. згадуються рабин Моше і його син рабин Єгуда-
Лейб, які поховані у Львові. Після них рабином
Підгайців у 1580-1620 роках став Беньямін Арон Сольник, син
рабина Авраама, учень Рама і Магаршала. Свого часу
він вважався одним із найавторитетніших рабинів у Речі
Посполитій, був членом Ради чотирьох країн , де
збиралися найвпливовіші представники єврейського світу
чотирьох головних країв Польської Корони. Рабин
Беньямін Арон Сольник був автором книги Маса Беньяміна",
яка містить важливі відомості з життя євреїв Речі
Посполитої. Після нього рабином у Підгайцях був його син
Яків, автор книги Нахалат Яків

Підгаєцька синагога - одна з найбільших кам яних
синагог в Галичині. Фасад будівлі відповідає вигляду
тогочасних синагог, проте південна і північна сторони
прорізані чотирма вікнами кожна, замість трьох, як
звичайно. Два традиційні круглі віконця маркують положення
Арон Кодеша (вівтаря) і входу в синагогу.

Особливий інтерес представляє житловий квартал
побіч синагоги. Одно- і двоповерхові будинки на
високому цокольному поверсі з підвалами щільно
приступають один до одного і до будівлі самої синагоги. В одному
з них, розташованому зліва від головного входу в храм,
знаходився міський бейт-мідраш, у двох інших були
молитовні доми. Зі східного боку, де тепер розміщений
ринок, стояли будівлі двох синагог, що належали гуся-
тинським хасидам. Також збереглося у Підгайцях
приміщення єврейської ритуальної лазні (мікви).

Приблизно за двісті метрів на захід від синагоги
розташований старовинний єврейський цвинтар. Він знахо¬

диться на похилому схилі пагорба і займає велику
територію, витягнуту майже на 150 метрів. Вхід на цвинтар
знаходиться з північного боку; там є фрагменти вхідних
воріт. На більшій частині цвинтаря надгробки (мацеви)
знищені; місцеві жителі стверджують, що німці брали
камінь для будівництва доріг. Виділяються дві ділянки:
давня, з XVII-XVIII ст., ближче до входу, на якій
збережено біля 200 надгробків, і нова, з ХІХ-ХХ ст., у верхній
частині цвинтаря, де знаходиться близько 1000
надгробків. Науковою експедицією Александра Чоловського
і Богдана Януша у 1926 році було виявлено надгробок,
який датовано 1420 роком, але на сьогодні цього
каменю немає. На сьогоднішній час найдавніший надгробок
датується 1647 роком. Збереглося близько 50 мацев
XVII ст., які виконані у вигляді порталу з трикутним
фронтоном. Невелика кількість надгробків того часу
декоровані рослинними мотивами і розетками.
Найцікавішими в художньому плані є надгробки XIX ст. На
високих масивних стелах у той час появляються
оригінальні зображення, наприклад, мотив завіту
Всевишнього народові Ізраїлю, символічно зображений у
вигляді двох кілець, що перетинаються. Одне з них тримає
рука Всевишнього, а друге - два леви, які символізують
коліна Іуди. Значна частина декору традиційна для
пізнішого часу; наприклад, мотиви менор із птахами і левів
з коронами, разом із сухим, майже геометризованим
рослинним орнаментом. Стилістика цих плоских
зображень відзначається зворушливою безпосередністю і
особливим відчуттям форм і композиції, характерними
для підгаєцьких майстрів.

Поряд із залишками вхідних воріт знаходиться
масивна плита у формі саркофага. На плиті напис: Цей
пам'ятник і знак Великому Гаону, похованому тут. Всі

пам'ятники на цвинтарі від-
реставровані і встановлені
місцевим похоронним
братством, 5691 рік (1931 р.)".
Відомо, що на цвинтарі
поховано багато підгаєцьких
рабинів. Могила рабина
Беньяміна Арона Сольника була
найбільш поважаною, до неї
сходилися тисячі прочан.

У південно-східному куті
цвинтаря знаходяться дві
високі могили розстріляних
євреїв у часи другої світової
війни.

Борис ХАИМОВИЧ
м. Санкт-Петербург -

Єрусалим

Кіркут XVll-XXcm,
Сучасний вигляд



Підгаєцькі угоди Петра Дорошенка
1667 року

Пам'ятний знак на полі битви на честь козаків-

дороіиенківців. Сучасне фото

Однією з найвідоміших подій в історії України була
битва гетьмана Петра Дорошенка з Яном Собеським
біля Підгайців у жовтні 1667 року

Попередні події - Андрусівський мир, укладений
Польщею і Московією ЗО січня 1667 року, за яким вони
поділили Україну по Дніпру  спонукав Петра
Дорошенка до пошуку сильного союзника. Було укладено
договір з Туреччиною, за яким Україна визнавала себе
васалом Турецького султана, подібно до Молдови. За
це Дорошенко отримав військову допомогу від турків і
кримських татар для війни з Польщею і Московією.
Отримавши низку перемог над поляками, Дорошенко
увійшов у Галичину і підійшов до Підгайців. Як пише Микола
Костомаров, у гетьмана було 24 тисячі козаків, кілька
десятків тисяч татар на чолі з калгою-султаном
(наступником хана) Керим Преєм, 3 тисячі турецьких яничар
і 12 гармат. Поляки мали 15 тисяч регулярного війська
та кілька тисяч озброєної челяді. Польський історик Іво
Вершлєр, уродженець Підгайців, подає дані з польських
джерел, за якими українці разом із союзниками мали ЗО
тисяч війська, а поляків  біля 12 тисяч. Командував
польським військом польний коронний гетьман Ян Со-
беський. Для оборони Підгайців він залишив 3 тисячі
піхотинців, 1 тисячу кавалерії, значну кількість челяді.
Решту війська був змушений скерувати на захист Покуття
і Полісся. Полякам допомагали жителі міста. Собеський
добре врахував особливості терену. Підгайці були добре
укріплені кам яними мурами і валами, порівняно з
іншими містами регіону. Від заходу і півдня їх оточували густі
ліси, які стримували просування великої армії. Зі сходу
річка Коропець, маючи багнистий яр і великі стави,
також творила природну перешкоду для масованого

нападу. Таким чином, напад можна було розвивати тільки з
півночі. Та й тут розлога височина перетиналася двома

потоками, які впадали до Коропця. Тут вирішено було
стати і тримати оборону. Дві ділянки для оборони,
розмежовані видолинками, не давали можливості татарам
розгорнути наступ кінноти на всю потужність. Табір Яна
Собеського було укріплено ровами і валами.

Для ведення наступу козацько-татарські сили було
розділено на дві групи. Одну, що складалася з татар,
очолював Керим Прей; їхнє завдання полягало в тому, щоб
з боку бережанського тракту відтягнути частину
польського захисту на східному відтинку перед наступом
головної групи, яку вів Петро Дорошенко, і в якій були
козаки і татари. 6 жовтня 1667 року почалася запекла битва.
Проти групи Керим Прея, яка, незважаючи на гарматний
вогонь, почала пробиватися до польських позицій, Ян
Собеський поставив 13 хоругов кінноти, яких очолив
досвідчений полковник Александер Поляновський.
Супроти групи Дорошенка Собеський відправив кінноту на
чолі з поручником Владиславом Вільчковським, яка мала
затримати наступ з півночі перед Старим Містом.
Центральною групою польських військ командував Станіслав
Яблоновський, воєвода Руський. Піхотинці спішно рили
додаткові окопи для оборони від північного сходу.
Перед наростанням загрози з боку групи Дорошенка
Собеський перекинув на допомогу Вільчковському, на той
час притиснутому до Загайців, частину своєї кінноти.
Цим вдалося стримати натиск, але татарські загони
розгромили її. Рештки кінноти змогли пробитися до групи
Вільчковського. Але тепер козацько-татарське військо
опинилося в невигідній для наступу позиції  у
видолинку між двома пагорбами, дном якого пливе потік
через Тудинку до Підзамчівського ставу. Цим скористався
Ян Собеський і всіма наявними у нього силами
контратакував з трьох сторін. Козаки і татари змушені були
відступити. Так закінчився перший день битви.

Надалі союзники вирішили взяти поляків голодом і
обложили місто. Татари розпустили свої чамбули і
стали грабувати передмістя і довколишні села.
Розпочалася позиційна війна. Відбувалися бої в герцях. Оборонці
пускалися на хитрощі: знімали бовдурів  з хати, ставили
їх на колеса і, позалазивши в них, стріляли звідти з
рушниць,  мовляв, це картеч із гармат. Вночі копали вовчі
ями  для татарської кінноти, ходили у вилазки красти
татарських коней. Проте, не дивлячись на високий
бойовий дух, сили поляків поступово танули, поразка ставала
невідворотною.

Однак справа повернулася на їхню руку і, як твердить
М. Костомаров, не з домислу поляків. Іван Сірко, знаний
своєю хоробрістю і ненавистю до татар, зібравши
значні сили козаків Харківського полку під своєю орудою і
запорожців на чолі з кошовим Іваном Рогом, вдарив на
беззахисний Крим і спустошив його, визволивши
чимало бранців. Тут треба зазначити, що Харківський полк, з
якого походив І. Сірко, належав до Московської держави
і користувався автономією в числі решти слобожанських



полків. Проте напад І. Сірка із запорожцями на Крим не був
випадковим. Дмитро Дорошенко твердить, що І. Сірко ще
в січні 1667 року побував у Львові, де мав зустріч з Яном
Собеським і заявив, що не визнає Дорошенка гетьманом і
готовий із запорожцями зробити диверсію проти Криму,
щоб стримати Дорошенкових спільників татар.

Власне це й вирішило долю битви біля Підгайців на
користь поляків. Дізнавшись про напад І. Сірка, Керим
Прей, уклавши 16 жовтня перемир'я з Я. Собеським,
через 4 години вирушив до Криму, по дорозі грабуючи
українське населення. Згідно з договором, підписаним
у Підгайцях у місцевому костелі Пресвятої Трійці, між
Річчю Посполитою і Кримським ханством відновлював"
ся мир і встановлювався військовий союз; знову
набирали чинності Зборівський договір 1649 року і Чуднівсь-
кий договір 1660 року; Річ Посполита зобов'язувалася
виплачувати ханству щорічну данину, проводився обмін
полоненими. Окремим пунктом польська сторона
дозволяла татарам безкарно грабувати українські землі під
час повернення до Криму. Протримавши облогу ще
деякий час, і не маючи більше підтримки, Петрові
Дорошенку не залишалося більше нічого іншого, як теж
укласти договір з поляками. Угоди були підписані і
скріплені взаємною присягою П. Дорошенка і Я. Собеського
19 жовтня 1667 року теж у підгаєцькому костелі. Згідно з
ними, територія Війська Запорізького мала належати до
Польської держави, козакам - учасникам антипольської
боротьби оголошувалася амністія, український гетьман
був позбавлений права вести самостійну зовнішню
політику.

Так, в силу історичних обставин, Петрові Дорошенку не
вдалося здійснити заповітну мрію - об'єднати самостійну
Україну під однією булавою. Янові Собеському ж ця
перемога допомогла незабаром стати польським королем. Саме
тому в 1687 році, їдучи до Язлівця, він, вже як король Ян III,
зупинявся в Підгайцях, аби ще раз побачити місце, на якім
яко гетьман польний заклав початки своєї слави .

До слова: на оригінали цих угод цілком випадково

натрапив у Парижі в архівах Міністерства закордонних

справ Франції відомий історик, виходець із Старого

Міста, де відбувалася знаменита битва, Тарас Гунчак.
Ганебну роль І. Сірка у програші П. Дорошенка

відзначено Літописом Самовидця". Ця подія
коментувалася в європейській пресі. Так, у 10-му томі збірника
Театр Європи , що вийшов у 1677 році, написано, що напад
запорожців на Крим вплинув на завершення
Підгаєцької битви і вимушене перемир'я Дорошенка з поляками.
Про битву під Підгайцями на широкому тлі подій Руїни"
написано історичну повість Вячеслава Будзиновського
Під одну булаву" що вийшла у Львові в 1920 році.
Цікаво, що за свою диверсію в Криму Іван Сірко

пізніше одержав через капітана Сухорукова похвального
листа від російського царя.

У самих же Підгайцях свідками тих подій є костел Св.
Трійці, що тепер фактично перебуває в руїнах, і колона
Св. Анни, зведена поляками 1883 року на місці оборони
Яна Собеського. Та ще на околиці села Загайці
самотиною височіє смутна могила, де поховано полеглих у боях
козаків-дорошенківців.

Степан КОАОДНИЦЬКИЙ

План-схема битви під Підгайцями 6.10.1667р.
1. Вільчковський; 2. Яблоновський; 3. Поляновський; 4. Собеський;

5. Піхота Собеського; 6. Селяни; Zm  замок.

Колонна Св. Анни на місці табору 1667р.
польських війск Яна III Собеського.

Встановлена в 1883 р.
на честь 200-ліття битви під Віднем



Остання битва з татарами
в історії старої Речі Посполитої

Битва під Підгайцями 8 вересня 1698року

Тривалі і виснажливі війни
християнських держав проти потужних та агресивних

намірів Оттоманської Порти, що велися

протягом кількох століть, привели до

створення в березні 1684 року антитурецького

Священного Союзу, куди увійшли Австрія,

Польща, Венеція, а від лютого 1697 року і

Росія. Польща, де поглиблювалася

внутрішня криза, так і не могла самостійно

відвоювати втрачені за умовами Бучацького

миру 1672 року Західне Поділля з містом

Кам'янець. В той же час великих успіхів

досягла Австрія, котра приєднала велику

частину Угорщини і Балкан. Росія протягом

1695-1696 років здобула фортецю Азов,
а Венеція захопила Далмацію. Внаслідок
постійних воєн Турецька імперія була
значно послаблена, але не знищена. Цього не
хотіли Англія і Голландія, які не прагнули
посилення Австрії. У свою чергу, внаслі¬

док політичних інтриг, які вели з
Туреччиною Австрія і Венеція, польські інтереси в
справі повернення Кам янця союзниками
по коаліції ігнорувалися. Тому з приходом
на польський трон короля з Саксонської
династії Августа II, якого підтримувала
Росія (цар Петро І), було вирішено
розпочати нову війну з Туреччиною 1698 року.
Туреччина, в свою чергу, не хотіла здавати
позицій і теж прагнула війни.

Тому на початку війни орди кримських і
буджацьких татар на початку вересня 1698
року опинилися в Галичині. Метою
їхнього рейду, крім грабежу і захоплення ясиру,
було виявлення місць скупчення польських
сил. Виявивши в околиці Львова основні
сили саксонців та отримавши відомості, що
в Монастириськах перебуває нечисельне
польське військо, калга-султан (наступник
кримського хана) Каплан Прей разом з Казі

Гіреєм, ханом Буджацької орди, вирішили
вдарити на значно слабші польські сили.
Стративши 400 полонених і стягнувши всі
чамбули, Каплан Прей рушив на Монасти-
риська. У свою чергу не дрімали і поляки.
Військо, очолюване польним коронним
гетьманом Феліксом-Казимиром
Потоцьким, який був до того ж дідичем Підгайців
і сином знаменитого Станіслава Ревери ,
отримало наказ обороняти Монастирись-
ка. Проте Фелікс наказав стягнути сили
до Підгайців, під якими вирішив дати бій.
Треба віддати належне Ф.-К. Потоцькому,
як воєначальнику, адже Підгайці за
своїми оборонними можливостями вигідно
відрізнялися від Монастириськ. Проте
частина польських істориків звинувачує його
в тому, що порушивши наказ і самовільно
укріпившись у Підгайцях, він розтягнув



фронт оборони ПОЛЯКІВ І дав можливість
татарам здійснити маневр і вдарити з тилу.

Битва, яка розгорілася біля
Підгайців, описана Янушем Войтасіком у книзі
Kampania Podhajecka 1698 г?

Каплан Прей мав 12-15 тисяч людей, у
тому числі 3 тисячі буджацьких татар (ногай-
ців) і кілька сотень сегбанів (татарських
піхотинців). Польські сили налічували близько 6
тисяч воїнів і 16 гармат, в тому числі біля 1
тисячі піхоти, 250 чоловік легкої кінноти та
4478 чоловік панцерної кінноти та гусарів (ці
підрозділи у всіх європейських арміях
називалися кірасирськими) та 250 аркебузирів,
крім них ще були надвірне військо Ф.-К.
Потоцького та місцеві ополченці.

Дізнавшись, що від Монастириськ
вирушило 5-тисячне угрупування поляків
на чолі з каштеляном кам'янецьким регі-
ментарем Нікодемом Жабокліцьким,
Каплан Прей вирішив не допустити їхнього
з єднання. Свої сили Каплан Прей розділив
на дві групи, приблизно по 5500 чоловік.
Оскільки поляки рухалися до Підгайців
вздовж ріки Коропець, перша група татар
переправилася через річку біля Заставців
і почала переслідувати поляків, які
підходили з боку Вербова до Галицького
передмістя Підгайців. Сам Каплан Прей з другою
групою татар рушив на Підгайці з півночі.
Регімент Ієроніма Любомирського обороняв
Старе Місто. Загайці боронили сини Фелікса-Ка-
зимира Потоцького Єжи, Юзеф і Станіслав.
Переправу коло замку тримала легка кіннота ротмістрів

Щ ербини, Бульбаша, Калмиша, Тишковоького,
Сєраковського.

Вся битва тривала два дні - 8-9 вересня
1698 року. Януш Войтасік ділить її на дві фази.

Пополудні 8 вересня 1698 року татари
почали наступ. Вони переслідували дві цілі:
по можливості завдати
якнайдошкульніших ударів по позиціях поляків довкола
Підгайців і передмість, а також відвернути
увагу оборонців від ударної групи татар,
що надходила з боку Вербова і готова була
в критичний момент вдарити оборонцям в
тил. Оборонці міста за допомогою гармат,
піхоти і кінноти змогли стримати
навальний наступ татар, які через особливості
рельєфу були змушені атакувати у
вузькому просторі. Ф.-К. Потоцькому з 1100
чоловік вдалося здійснити обхід і скерувати
татар на греблі. У запеклій битві татарам не
вдалося прорвати оборону ні на мосту біля
замку, ні на Старому Місті, ні на Загайцях.

На перший день битви план Фелікса
Потоцького вдався. Обидві сторони пішли на
спочинок готуватися до завтрашньої битви.

Переночувавши у монастирі поблизу
Литвинова, татари з самого ранку 9 вересня
поновили атаки, розділившись на 2 групи і
спрямовуючи удари на Старе Місто і
Загайці. Поляки і тепер втримали свої позиції і
вже раділи своїй перемозі, коли по сигналу
татарська група вийшла з лісу біля Вербова
і вдарила з тилу. Тил польської оборони з
боку Галича виявився незахищеним. Челядь,
обози, жінки - все піддалося несподіваному

удару. Орда була близькою до повного
розгрому польського війська. Але щастя
усміхнулося полякам. Замість того, щоб добивати
супротивника і повністю придушити опір,
татари кинулися грабувати обози, хапати
ясир і навіть битися між собою за здобич. Це
і врятувало поляків. Вони встигли
перегрупуватися і добитися переваги. Разом з ними
участь у бою брали місцеві люди, які ціпами,
киями і косами відсіч давали ; як змушений
був визнати потім один із шляхтичів. Втрати
були великими з обох сторін, різні джерела
наводять різну їх кількість.

Проте важка битва так і залишилася
незавершеною: своє завдання татари вважали
виконаним і вернулися в Крим, по дорозі
грабуючи населення і збираючи ясир, а
поляки, знекровлені і деморалізовані, навіть
не намагалися їх переслідувати.

Наступного 1699 року у Карловицях у
Сербській Воєводині було підписано
договір країн - учасниць Священного Союзу
з Оттоманською Портою, за яким Польщі
повернуто Кам янець і все Поділля з
Правобережною Україною, які до того
юридично належали українським гетьманам -
союзникам Туреччини. Таким чином, Польща
змогла частково повернути втрачені з часів
Богдана Хмельницького землі,
розширивши свої кордони до Дніпра. Волею долі
битва 1698 року під Підгайцями завершила
багатосотлітнє збройне протистояння
старої Речі Посполитої з Туреччиною.

Степан КОЛОДНИЦЬКИЙ

Битва під Підгайцями 9 вересня 1698 року



Народне хатнє будівництво,
як витоки архітектурної традиції середнього Опілля

Для пізнання творчого генія народу, діяпазону, амплітуди його творчої сили не
досить знати: скільки, в яких розмірах й оскільки роскіїині були його будови, але
оскільки народня творчість виявила енергії в створенню нових форм мистецького
вислову і чи потрапила переробити, перетворити чужі взірці, що стали
загально-цінним надбанням цілого культурного світу. Чим більша ся творча інтуїція,
чим більша й багатша здібність творчого вислову, тим ціннійше, змістовнійше
мистецтво народу, тим красіиа й многобарвна його будучина.

В. Сочинський

Історико-культурна традиція міста
Підгайці, як потужна твердиня поблизу торгових

шляхів, входили в систему укріплень зазначених на
історичній карті Пйома ле Вассера де Боплана. Перші згадки
про місто зазначені 1397 р. Турецький мандрівник Челебі
(друга половина 17-го ст.) так описав Підгайці: Це -
великий замок і старовинне місто, квітуча і приємна країна,
багатолюдний торговий центр, який з найдавніших часів
до сьогоднішнього дня є під володінням польського короля.
Фортеця є добра і гарна. Як всередині так і в передмісті
цього міста кожен будинок збудований з каменю... В місті
є чотири тисячі палат побудованих з каменю і гкритих
черепицею. Там є також гарних дев'ять заїздів і три лазні
з дивними печами посередині. Місто дуже чисте, а
дорога, яка веде до найбільшої лазні, вся викладена червоною
цеглою. Там є в цілому двадцять церков великих і малих".
В основі моделі історико-архітектурного середовища
Підгайців закладена система трьох національно-культурних
традицій: традиція автохтонного народу цього краю -
українців, польського народу та євреїв. Співіснування,
взаємодія і проникнення несхожих - полярних традицій
Сходу і Заходу утворювали багатогранну культуру, традиції
якої заховані в духовних коріннях нації. Символами цих
національних культур є храми - святині, що збереглись
до нашого часу.

Народне хатнє будівництво,
як витоки архітектурної традиції

середнього Опілля

В межах середмістя та на передмістях збереглись хати,
які відповідають архаїчності та простоті найдавніших
типів народного житла. Південно-східна дільниця
міста, яка формує сучасну вулицю Шептицького, зберегла
своє історичне планування. Розміри ділянок та характер
забудови відповідають парцелам та плануванню
середини 19 ст. Тильні межі ділянок південної сторони вулиці
співпадають з лінією оборонних укріплень середмістя.
Тут жили ремісники. Таким чином зберігся
планувальний і просторовий уклад ділянок-парцель із місцерозта-
шуванням хати, стодоли-стайні, пивниці.

Для прикладу хата боднарів-шевців Овсянецьких
під №12 розташована чільним фасадом на вулицю. В
плані - 16 х 9 м., з двома входами через сіни - ґанком
(шальованим) з вул. Шептицького та дашком зі сторони
двору. Каркасна конструкція заповнена цегляною
кладкою (розмір цегли 29,5(30) х 15,5(15) х 7,5) на низькому
кам'яному підмурівку, на підвалині, без призьби. Дах на
чотири спади з обрізами на бокових причілках, критий
залізом. Хата в аварійному стані і вимагає дообстеження
і фіксації.

Фрагмент плану міста

Загальний вигляд будинку № 12 з вулиці Шептицького.
Вхід з вулиці через ганок,

шальований ґембльованими дошками



Вигляд будинку Ns 12 по вулиці Шептицького.
Вхід з двору. Дашок над дверима

Загальний вигляд будинку № 15 по вулиці Шептицького.
Причілок. Галерея-кружґанок на кам'яному підмурівку

Будинок №12
по вул.

Шептицького.

Вид з двору.
Причілок.
Дерев'яний

каркас.

Кут хати

Будинок №12
по вул.

Шептицького.

Вхід з вулиці.
Ґанок,

шальований

ґембльованими
дошками

Інший тип житла - це хата шевців-боднарів Ти-
сельських під №15, розташована на південному
схилі, який формує протилежну сторону вул.
Шептицького. Серед обійстя, на крутосхилі, причілком
до вулиці розташована хата - давній тип
народного житла Поділля, якому притаманна
мальовничість та ошатність. Дерев яна споруда на
високому кам яному підмурівку з фрагментами кам яної

Будинок № 15 по вулиці Шептицького.
Вхід через шальований ґанок

кладки (під вікнами). Навколо хати, під глибоким
піддашшям, влаштована галерея - кружганок,
багато декорована різьбою. Хата в аварійному стані,
потребує обстеження і фіксації. До збережених та
типологічно-цінних господарських споруд
комплексу входять льох-пивниця та винзарня для вудження

м ясних виробів.

Валентина МАСЛИЧ-ФЕДИК



Місто Підгайці та його передмістя
Впродовж давньої і часто драматичної історії місто

Підгайці неодноразово піднімалось, занепадало, міняло
місце розташування та закони існування. Не зупиняючись
в даному дослідженні на історії утворення та
формування сучасного середмістя, оскільки ця тема в значній мірі
досліджена Р. Могитичем і М. Бевзом, вважаю за
доцільне зупинитись на огляді передмість. Відомо, що разом з
основним поселенням з являлись та розвивались, часом
зникали передмістя, поселення-сателіти, приміські села
та маєтки. З кінця XVIII ст. і до наших днів історію
існування цих утворень вже можна розглядати з певним
документальним обґрунтуванням. Основним
письмовим джерелом, що дає перелік передмість, є Słownik
Geograficzny Królestwa Polskiego..  Warszawa 1887, за
яким Сільце, Нова Гребля, Галич, Голендра, Старе Місто
та Загайці відносяться до передмість. Надзвичайно
важливими у вивченні даного питання є доступні
картографічні джерела - це план м. Підгаець з карти Ф. фон Mira
(за публікацією М. Бевз. Архітектурний вісник № 3-4,
Львів, 2002 р.), та кадастральний журнал 1846 р. (ЦДІА
у Львові), які, крім опису, дають перше просторове
уявлення про місто та поселення в околицях.

Деякі з цих поселень існують і тепер як окремі
населені пункти (с. Старе Місто, с. Сільце), Юрдика увійшла
до меж міста; деякі топоніми застосовуються сьогодні
до дещо інших дільниць, ніж первісно: Галич, Голендра.
На жаль, дільниці, що примикали до міських укріплень
з заходу, і, судячи з уже згаданої карти Ф. фон Mira, були
досить щільно забудовані після демонтажу самих
укріплень та активної розбудови міста у цьому напрямку на
зламі ХІХ-ХХст. повністю злились з містом, не
полишивши по собі навіть окремих назв, що ототожнювали це
передмістя чи їх групу.

Розглядаючи історію появи та розвитку деяких з
підгаєцьких передмість, потрібно, в першу чергу, чітко
розподілити їх по типу утворення.

Фрагмент кадастралъного журналу с.СтареМісто

Старе Місто - передмістя-протопоселення, до певної міри
типове, що набуло статусу передмістя після формування
нового ядра поселення. В самому Старому Місті ймовірно
існували два осередки формування поселення - це територія
навколо церкви Св. Юра та, по досить непевній версії, околиці
староміського цвинтаря. Якщо про друге мову можна вести
в більшій мірі гіпотетично, то назву Підгайці" до першої
половини XVII ст., можливо, носило поселення, містобудівним
ядром якого була площа навколо церкви Св. Юра.
Враховуючи саму давню традицію надання храмам імені Св. Юра,
конфігурацію парцеляції навколо даної церкви, що особливо
добре читається по кадастральному журналу 1846 р. з
обрисами довгого ринку  заснування поселення можна віднести і
до XIII-XIV ст. Західна сторона цієї площі має менш
регулярну парцеляцію, крупні наділи та значні розриви в забудові Це
може свідчити про період довготривалого занепаду та втрати
первісної структури після перенесення міста на інший берег
потіку Мужилівки. На кінець XVIII ст. з півночі дане
поселення було обмежене так званим вивозом  - давнім шляхом у
напрямку Теребовлі, паралельно до якого, за гіпотезою Р. Мо-
гитича ( Підгайці  Вісник Укрзахідпроектреставрації, чі.
Львів, 1993 р.) проходила лінія фортифікацій.

Наступне передмістя - Галич - поселення під мурами,
своїй назві завдячує старій дорозі на Галич, можливо
Галицькій брамі. Ядром даного поселення на кінець XVIII ст.



стає дільниця навколо Спасівської церкви, досить
віддалена від рятівної брами, а сама забудова поширюється до
фортифікації*, що межують з дільницею синагоги та до
Галицької брами. Розширення Галичу в протилежну від
міських укріплень сторону напряму пов'язана із
зменшенням військової небезпеки з одночасним старінням
системи фортифікація. З часу ліквідації решток укріплення і до
сьогодні межа між містом та Галичем є чисто умовною, а за
сучасним адміністративним поділом більша частина
первісного поселення належить до міста.

Містом у місті є Юрдика, яка не виділена у
планувальному відношенні, забудовувалась та існувала по окремих
від міста правилах. Близькість до костелу Св. Трійці
підводить до думки, що жителі цих вулиць могли бути
закріплені дідичем для потреб храму. Якщо прийняти утворення
новолокованого міста" безпосередньо на сучасному місці,

після переносу з території Старого Міста, можливим є
певний час існування Юрдики окремим поселенням зі своїм
храмом - Св. Миколая. На користь цього непрямо
свідчить тенденція у національному складі міста з постійною
чисельною перевагою української громади над польською,
що могло мати передумови в історичній ретроспективі.
Отже, при значних розмірах виключно польських ділянок

у середмісті, Юрдика, скоріш за все, була по національному
складу українською.

Цікавою у всіх планах є Голендра. Звертаючись до
доступних картографічних джерел, можна стверджувати, що
поселення в сучасних межах існувало і в XVIII ст., і в
середині XIX ст. Поселення формує вулиця уздовж потіка Му-
жилівка, що відгалужується від дороги на Бережани. На карті
Ф. фон Міга цікавим є розташування у західній частині Голен-
дри крупного маєтку дідича. Отже, до версії Р. Могитича про
розвиток цього поселення на Голландському (Голендерсько-
му) праві, що могло передбачати первісне утворення
поселення під мурами коло Львівської брами з пізнішим (до XIX ст.)
перенесенням топоніму до сучасної дільниці, можна додати
версію про формування поселення-сателіту, притому назвою
зобов'язаного певному відношенню дідича цього поселення
до Голландії, ймовірно по титулу. Наступні поселення, що за
Słownikiem geograficznym^ належали до передмість Підгаєць:
Сільце, Нова Гребля, Загайці, а також Буда є поселеннями,
що формувались навколо фільварків дідичів і в перелік
передмість, на наш}' думку, потрапили в силу адміністративних
причин.

Ростислав ЦИМБАЛЮК

Пам ятай їх завжди, українська земле
Доля рідних Ярослави Опарівської, дружини Степана

Бандери, така ж славна і трагічна, як доля родини її
чоловіка. За Україну віддали життя батько і мати Ярослави,
її брат Левко.

Члена ОУН Левка Опарівського Тї листопада 1942
року розстріляли німці у Львові як закладника під час
акції Вірзінга, яка була відплатою за атентат Дмитра
Маївського на гестапівського старшину. Разом із
братом Ярослави у Львові загинули тоді інженер Андрій
П ясецький та двадцять шість українських патріотів.

їхню матір Юлію Опарівську, вчительку у селі
Петрова Воля біля Сянока, заходами якої було зведено школу і
зорганізовано кооператив, вбили поляки з Армії
Крайової 26 липня 1944 року.

Батько дружини Провідника ОУН,
греко-католицький священик, капелян Української Галицької Армії
Василь Опарівський загинув у Підгайцях і похований на
місцевому цвинтарі.

Рід Опарівських походить із Лемківщини. Тоді їхнє
село Бонарівка належало до Стрижківського повіту, нині
Жешувське воєводство Польщі. У свідомій та доволі
заможній українській сім'ї Василь був найстарший з-поміж
десятьох дітей. Народився він 1890 року. Гімназію
закінчив у Сяноку. Батьки його померли у молодому віці, тож
господаркою та вихованням молодших переймався брат
Михайло, бо Василь вступив до греко-католицької
духовної семінарії у Перемишлі. Одружився з Юлією Гань-
ківською і став парохом у селі Трепча близько Сянока. У
1917 році у них народилася донька Ярослава.

Коли розпочалася Українсько-польська війна 1918-
1919 рр., до лав молодої Української Галицької Армії
добровільно вступили близько сотні греко-католицьких

священиків. На початку 1919 року став капеляном УГА і
Василь Опарівський. У правах польові духівники (фельд-
курати) були зрівняні із старшинськими, носили
військову форму, мали звання капітанів і підпорядковувалися
польовому деканові у званні майора, який був при штабі
частини. По службі всі українські капеляни підлягали
польовому єпископові австрійської армії (римо-католи-
ку), а в обрядових справах - своїм галицьким греко-ка-
толицьким єпископам. Окрім капелянів десятки свяще-
ників-патріотів добровільно обслуговували дислоковані
у їхніх місцевостях військові частини. Польові духівники
розгорнули активну роботу в царині патріотичного
виховання і піднесення морального стану особового
складу. У колі їхньої діяльності було також ведення обліку
полеглих галицьких вояків, наддніпрянських і навіть
членів ворожої армії. Вони організовували поховання
і влаштування стрілецьких цвинтарів. У порозумінні з
військовими начальниками їм було дозволено вінчати
стрільців.

Іменування польових духівників здійснювала Рада
Державних Секретарів згідно зі спільними
представленнями військового міністерства і Зарядного Преподібника.
Було впроваджено два ступені: Преподібника (VII і VIII
рангів) та польового духівника. Так, розпорядженням 33
від 1 березня 1919 року, Преподібником VII рангу
іменували о. Озімкевича, Преподібником VIII рангу - о. Пана-
севича, польовиїми духівниками 16 священиків,
з-посеред них отці Галайчук (3-тя Бережанська бригада), Бала
(1-ша Гірська бригада), Твердохліб (9-та Белзька
бригада), Василь Опарівський (8-ма Симбірська бригада).

У січні 1919 року з метою перетворення Збройних сил
ЗУНР у регулярну армію було проведено реорганізацію



військових формацій. Усіх їх звели до трьох корпусів. До
корпусу входили 4 бригади, кожна з яких налічувала 3-5
піхотних курені, полк артилерії, кінну сотню, технічну та
зв язкову сотні, а також допоміжні формації. Назви
корпусів і бригад мали порядкові номери, а бригади
отримували ще й назву місцевості, де вони починали
формуватися. 8-ма Самбірська бригада, у якій служив польовий
духівник Василь Опарівський, входила до III корпусу,
сформованого з Трупи Південь , разом із 7-ю
Львівською, 11-ю Стрийською та 1-ю Прською бригадами.
Пізніше - на антибільшовицькому фронті - до цього
корпусу належали також 2-га Коломийська бригада та окрема
бригада кінноти.

Галицька армія, поступаючись польському війську у
чисельності та техніці, тривалий час тримала в облозі
Львів. Перемовини з країнами Антанти закінчилися
безрезультатно, бо висунуті умови були абсолютно
неприйнятними для української сторони. Відтак
поновилися бойові дії, але поляки вже встигли
підтягнути резерв. Порушуючи зобов язання свого уряду
перед Антантою, вони кинули проти УГА сформовану
у Франції 100-тисячну армію генерала Ю. Галлера, яку
мали використати проти більшовиків. 24 травня 1919
року румунське військо спільно із дивізією
польського генерала Желіговського завдали Галицькій армії,
яка відступала на схід, удару з тилу. Впало Покуття.
УГА опинилася затиснутою у невеликому трикутнику
біля Чорткова, замкненому річками Збруч, Дністер та
лінією Гусятин-Улашківці-Товсте-Устечко.

У цей важкий час уряд ЗУНР - Державний
Секретаріат склав свої повноваження. Того ж дня, 9 червня
1919 року, Українська Народна Рада призначила Євгена
Петрушевича диктатором ЗУНР, а 25-тисячну
Галицьку армію очолив генерал-хорунжий Олександр Греков,
який замінив малоініціативного генерала Михайла
Омеляновича-Павленка. По хворобі пішов у
відставку начальник штабу УГА полковник Віктор Курмано-
вич; його замінив полковник Штіпшіц-Тарнава. Саме
Олександр Греков разом із групою старшин
розробили план наступу (7-28 червня) на Чортків, аби
відкинути ворога за Золоту Липу, здобути більший плацдарм
для подальших дій і взяти Львів.

Наступ розпочався 7 червня взяттям Ягольниці.
Завдяки хисту полковника Мирона Тарнавського, який у
ледь помітний пролом кинув майже весь свій II корпус,
ввечері наступного дня від поляків звільнили Чортків.
Мирона Тарнавського підвищили тоді до чину генерала-
четаря УГА.

Блискавичний прорив українського війська
успішно розвивався далі. Було зведено переможні бої під
Язлівцем (10 червня) і Бучачем (11 червня). 13 червня
III корпус Галицької армії, який очолювали полковник
Антон Кравс та начальник штабу отаман Р. Якверт,
рушив на Монастириська і Підгайці. Місто під Гаєм
вояки Галицької армії визволили 14 червня 1919 року, 15
червня взяли Тернопіль, а 21 червня польське військо
зазнало чергової поразки у битві за Бережани.

Ці славні дні великої звитяги Галицької армії були
останніми для капеляна Василя Опарівського. Ук¬

раїнські вояки кватирували у Підгайцях. 22 червня
1919 року до однієї із хат, в якій вони зупинилися,
підійшли поляки і з-за стодоли кинули гранату.
Рятуючи себе та друзів, Василь взяв гранату, щоб викинути
її назад. У цю мить стався вибух. 29-річний польовий
духівник 8-ї Самбірської бригади III корпусу
Галицької армії Василь Опарівський загинув одразу. За волю
й долю Вітчизни, за бойових побратимів він поклав
своє життя. Залишив молоду дружину Юлію із
дворічною донькою Ярославою. Не судилося йому побачити
сина Левка, який народився через декілька місяців по
його смерті.

Наступного дня небо над Підгайцями сколихнули
сотні залпів. Вояки Галицької армії віддавали останню
честь і прощалися зі своїм героєм-капеляном. Навіки
залишаючи його у підгаєцькій землі, вони йшли далі. Вже
через лічені дні ворог кине проти них нові, добре
озброєні дивізії Пілсудського, прорве фронт під Янчином
і змусить їх, стомлених, постійно відчуваючи брак зброї
і набоїв, оборонятися, відступити аж за Збруч, де УГА
з єдналася з Армією УНР.

Григорій ЖИБАК

Могила полеглих у 1915-1919 рр.
на військовому цвинтарі в Підгайцях



Надгробна скульптура династії Папіжів
Невеликий за площею, розташований на схилі

пагорба, цвинтар на Тудинці у Старому Місті вражає
навіть того, хто, перш ніж потрапити сюди, задивлявся
на міські некрополі на зразок львівського Личакова. З
перших кроків полонить щільний мистецький простір,
активізований вертикальним ритмом кам яних статуй,
що, здіймаючись на постаментах, сягають вище
людського зросту. Тут скульптура постає у своїй кам яній
сутності, являючи пористість і природний колір матеріалу,
живу взаємодію світла з пластично обробленою
поверхнею. Окрім статуй впадають у вічі численні рельєфні
зображення на гранях п єдесталів, текстові композиції,
архітектурні оздоби. Все це, при домінанті статуарного
начала, творить атмосферу музейної ошатності, євро-
пейськості, культурної опосередкованості. Ансамбль
цвинтарного пагорба доповнює дерев яна церква Святої
Покрови.

При огляданні надгробків не можна не помітити кілька
окремішних пам ятників на могилах членів родини
Папіжів, скульпторів-самоуків, чиїми руками протягом
майже 150 років зводився кам яний некрополь Старого
Міста. Місце поховання кожного з них оформлялося сином,
спадкоємцем ремесла. Із текстів епітафій та посвят постає
генеалогія цього родоводу: Гавриїл Папіж (1830-1914) -
основоположник сімейної династії каменерізів; на його
могилі встановлено статуарний портрет - одягнений по
сільському чоловік у сидячій позі, виготовлений його сином
Михайлом. Старший син Андрій (1878-1942) - похований
під величавим надгробком у вигляді високого
постаменту - Голгофи зі статуєю Христа, опертого на хрест,
авторства його сина Іллі. Над похованням другого Гавриїлово-
го сина Михайла (1890-1965) зведено гробницю з постаттю
воскреслого Христа, також роботи Іллі.

Ілля Папіж, син Андрія, має 84 роки, мешкає на
Старому Місті на вулиці Утратниці, знаній до XIX ст. як
місце проведення страт злочинців. Жвавий, з
неабиякою пам яттю, він охоче розповідає про своє ремесло
і свою родину. Колись Папіжі прибули до Підгайців з
Чортківського повіту. Були рільниками, але з покоління
в покоління різьбили камінь, використовуючи поклади
пісковика з недалекого урочища на Голендрі. Працювали
на родинному подвір ї, вчилися один в одного.

Весь культурний спадок Підгайців, які зберегли свою
колишню стильність і унікальну архітектуру - готичні
елементи в архітектурі костелу і синагоги, ренесансні портали
Успенської церкви, декоровані фасади містечкової
забудови, декоративна кам яна різьба на єврейському цвинтарі -
склав контекстуальне підгрунтя творчого почерку Папіжів.
У їхньому арсеналі здебільшого класичні елементи, які пе-
ремандрували із містечкових старожитностей - пілястри,
архівольти, іоніки, дентикули, акротерії, волюти, цоколі,
капітелі, профільовані карнизи, замкові камені. Майстер
Ілля згадує про свої мандрівки з олівцем і папером
давніми кладовищами Бережан, Станіслава, Львова. Впевнений,
що на творчість діда і батька могла мати вплив статуарна
скульптура, яка на той час ще зберігалася в інтер єрах під-

Цвинтар Старого Міста

гаєцького костелу Св. Трійці і церкви Успення. Творчий
почерк Папіжів також формувався під впливом іконографії,
зокрема шанованої в сім ї ілюстрованої книги Житія
святих  жовківського видання отців василіян.

Пдні подиву численні пластичні цитати, що раз у раз
трапляються у різьбярських витворах Папіжів,
схиляючи до аналогій із мистецтвом античності, класицизму.
Наприклад, сидяча статуя жінки на могилі дружини Андрія
Папіжа дуже нагадує давньогрецьку статую Деметри IV ст.
до н.е. Однак запозичення скориговане християнською
іконографією. Прикметним є жест благословення, що
переводить цей образ покійної жінки з її малолітніми дітьми
в іпостась Одигітрії. Папіжами втілено феномен калока-
гатії  - образ, що виник у античній культурі, через
християнство передався на Русь, запанувавши згодом в
українському іконописі, а на сьогодні зберіг свою авторитетність у
витворах народного мистецтва. Цей образ виражає ідеал
людини, сповненої благочестя, високої моралі у
поєднанні із зовнішньою красою. Спроби пластичного вирішення
калокагатійних постатей співпадають у різних культурах і
видах мистецтва: монументальні, спокійно величаві
людські фігури, позбавлені зайвих жестів і сюжетної дії; звідси
їх фронтальна незворушність.

Останнім часом у вітчизняній культурології робляться
спроби оцінки міського культурного середовища, як
пізнішої стадії в розвитку народного мистецтва. До цієї сфери
треба віднести і каменерізну діяльність родини Папіжів.
Ученість і стильова відточеність їхнього мистецтва
співпали" зі світоглядними та естетичними очікуваннями, що
панували у містечковій культурі. Жителі Підгайців і
Старого Міста, не схожі у своїх запитах на традиційні сільські
громади, виявилися ідеальними замовниками для Папіжів.
Так з явився попит на надгробок з ярусним постаментом,
що на своїх площинах вміщував би текст з іменами
небіжчиків та фундаторів, рядки з молитов написи-посвяти.
Тутешній звичай ховати померлих родичів у розташованих



поруч могилах під спільною плитою і
нерідко під одним пам'ятником, став, свого роду,
перехідною формою до міської сімейної
гробниці. Наслідком цього стало щільне
заповнення текстом граней постаменту, його
бази, а то й карниза. На п'єдесталі
встановлюється особа  тобто статуя того чи
іншого персонажу християнського пантеону, чиє
ім'я носив покійний. Звичай ставити патро-
нальні статуї доволі поширений у містечках
Галичини (кладовища Рогатина, Снятина),
але у Старому Місті ця тенденція,
запроваджена Папіжами, особливо впадає у вічі.
Спереду на чільній грані постамента
зазвичай встановлюється осібка" тобто
дрібномасштабне рельєфне зображення півфігури
святого чи ангела. Вона вирізьблювалася на
прохання замовника, їй відводиться роль
бути надалі пам'ятним знаком на честь тих,
хто помре згодом і буде похований під цим
самим пам'ятником у родинній могилі. Цей
ренесансний відтінок властивий тутешній
культурі, проявляється у готовності ще при
житті означувати місце власної могили і
мати виразне уявлення про її оформлення
після смерті.

Літопис творчості Папіжів охоплює
майже півтора століття, ними
сформовано тип цвинтаря у навколишній окрузі.
Основоположник династії Гавриїл Папіж,
хоч і працював у руслі давньої традиції і
витісував канонічні хрести, покриті
написом, але першим порушив її,
запровадивши на хрестах зображення розп'яття,
а текст написів змістивши з карнизу на
грань постаменту. Андрій, син Гавриїла,
відомий тим, що близько 1911 р.
встановив кам'яний рельєф Юрій-Змієборець
на фасаді церкви Юра на Старому Місті.
Він же у 1910-х роках остаточно
сформував пластичний папіжівський стереотип:
збільшив висоту хреста, перетворивши
постамент у колону, а на передній грані
колони влаштував нішу, у яку помістив
фігуративне зображення. Йому належить
сміливе нововведення: замість хреста на
вершечку колони почав ставити статую.

Роботам його молодшого брата Михайла
притаманні вишуканість і живописність.
Він ставив дво- і трифігурні композиції,
згодом почав виконувати портретні
статуї. Пік його діяльності припадав на два
повоєнні десятиліття. Старший син
Андрія Володимир (1914-1975) жив у
Монастириськах. У його творчості
проявляється присадкуватість, вайлуватість фігур.
Наш-співрозмовник Ілля вчився ремесла
у батька і, в основному, у стрия Михайла,
після смерті якого почав працювати са¬

мостійно. Переважно Ілля дотримується
папіжівського стереотипу, хоча подекуди
прагне до нововведень: нахили, повороти,

пози у профіль. За останні роки Ілля Папіж
звів чимало пам ятників у навколишніх
селах і містечках: на честь полеглих січових

стрільців, воїнів УПА, на місцях
історичних подій. У 1991 році він власними
силами і коштами встановив пам'ятний хрест
на Утратниці замість втраченого старого,
що позначав місце середньовічних страт.
У 1995 р. Ілля працював над
відновленням геть поруйнованої статуї святої Анни
- 12-метрової скульптури, встановленої
в 1883 р. в полі на місці боїв 1667 року.
Майстрові довелося заново висікати всю
горішню її частину. У 2004 р., після удару
блискавки, Ілля Папіж вдруге відновив
Св. Анну.

У теперішній час ми є свідками
згасання інтересу до кам'яного різьблення. Все
частіше замовники надають перевагу
низьким геометричним формам надгробків.
Ілля Папіж усвідомлює себе останнім з
династії майстром надгробної скульптури
в Підгайцях.

Продовжувачем родинної справи є син
Іллі Андрій. Він живе у Львові, має фахову
освіту, працює з мармуром у власній
майстерні. Але то вже інші часи, інша історія
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