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Шановний читачу! 
Чудова мандрівка, яку Вам пропонуємо, не нами вигадана. 

Шлях той торував багатомільйонний туристичний загал спраглих 
вражень і туги за давниною відвідувачів Олеського замку. Відтоді 
як, завдячуючи наполегливості й натхненню працівників Львівської 
галереї мистецтв під головуванням довголітнього її директора Бо-
риса Возницького ця унікальна споруда-палац звелася з руїн, ріка 
паломництва не міліє. Воно й не дивно, адже на території України 
то перший і найбагатший палац-музей, що увібрав перлини маляр-
ства, скульптури й шедеври ужиткової творчості українського 
народу Х-ХУІІІ ст.у які представляють панорамну ретроспективу 
розвитку західноукраїнського мистецтва. До того ж, подолавши 
понад 80-кілометровий відтинок дороги й пройшовши палацовими 
залами, пересічний відвідувач має нагоду без особливого труду вже 
близько 18-ї години вечора опинитися у Львові. А між тим, варто 
лиш уважніше придивитися до звичних краєвидів і населених пунк-
тів, що їх проминаємо, аби переконатися: скільки дивного й незна-
ного лишається поза межами сприйняття. Тож пряма Львів-
Олесько і в зворотній бік Олесько-Львів у планах туристичних фірм 
має трансформуватися у коло чи півколо. Спроби тієї трансфор-
мації з'явилися на культурному овиді: див.розділ "Золота підкова " 
у кн.: Мацюк О. Замки і фортеці Західної України. - Львів: "Центр 
Європи" 1997. - С. 13-50; картосхема маршруту культурно-
просвітницького центру "Калина"- Золота Підкова - у буклеті: 
Олеський замок. - Львів: Спільне видання КПЦ "Калина " та тури-
стично-інформаційного щомісячного журналу "Мандри1997. 
Маршрут, який проліг зручними автомобільними шляхами: трасою 
Львів-Київ до Олеського та Підгорецького замків та, від Золочева 
повертаючи, трасою Тернопіль-Львів, охопивши найатрактивніші 
природні та історико-архітектурні пам'ятки, й справді сміливо 
окреслює на мапі Львівщини еліпсоїдне вічко, подібне до підкови. 
Чисельність пам яток археології, історії, архітектури, мистецт-
ва, розташованих за ходом нашої подорожі робить цю підкову на-
правду Золотою. 

Останнім часом у періодичних виданнях, радіо- та телепере-
дачах з являються цікаві розвідки стосовно окремих місі{евостей, 
міст і сіл, які охоплює Золота Підкова, виринає з непам \яті упро-
довж півстоліття замовчувана інформація про події незнаної але 



реальної війни українського народу 1942-1952 рр.; зростає зацікав-
лення кожного жителя до історії свого селища, містечка; розвива-
ється краєзнавство. Велика кількість зібраного матеріалу по кож-
ному з пунктів маршруту показує необхідність тематичного роз-
членування екскурсоведення. Варто урізноманітнити тематику 
подорожей, присвятивши одноденні маршрути в межах Золотої 
Підкови: 1. Давньоруській історії краю; 2. Замкам та фортецям 
Львівщини; 3. Цілющим джерелам 4. Шляху духовного зцілення (мі-
сцями всенародних прощ); 5. Знаним постатям історії та культури 
України (Іван Вишенський; Богдан Хмельницький; Маркіян Шашке-
вич); 6. Героїзму і звитязі українців у борні за державність і собор-
ність вХХст. 

Синтезувати існуючий матеріал нас спонукала подія на межі 
тисячоліть - срібний ювілей відновлення Олеського замку. І якщо 
легенди, перекази, факти й матеріальні пам ятки покличуть Вас у 
путь, то мета нашого видання буде досягнута. 



Знахідки й дослідження археологів свідчать, що іще за часів 
Мізинської (20 тис. р- ДО Р.Х.) та Трипільської культур (4-2 тис. р. 
до Р.Х.) територія Львівщини була залюднена. З утворенням Дав-
ньоруської Держави ЦІ землі увійшли до її складу. Згодом тут про-
квітала Галицько-ВоЛинська держава, найпотужніше з-поміж русь-
ких феодальних князівств. Вслухаймося у мелодику назв її могутніх 
міст: Белз, Броди, Звенигород... Деякі із них матимемо нагоду 
оглянути. 

Шлях, яким ми будемо їхати до Олеська, в основному пролягає 
по Головному європейському вододілу. Ось чому по дорозі нам не 
трапиться навіть маленької річки, адже ріки формуються північніше 
і південніше вододілу. Отож, краплини дощу, які падають справа 
від цієї траси, потрапляють у Чорне море, а ті, що падають зліва - у 
Балтійське. Відсутність водних перешкод робила цей шлях дуже 
зручним уже у прадавні часи, через це місцевість обабіч нього така 
насичена пам'яткам** археології. Бо торгівля і торгові шляхи - не-
одмінний атрибут цивілізації. Але для наших предків цей шлях був 
також джерелом нешдсть; всі завойовники, починаючи від гунів, 
йшли саме ним. З головним європейським вододілом співпадає і 
сумнозвісний Чорний шлях, бо навіть легка кіннота татарів воліла 
форсувати якнайменше водних перешкод. Через це місцевість, якою 
ми їдемо, пережила так багато подій, а поля, які ми бачимо, буква-
льно просякнуті кров'ю. 

Коли мандруєш цим шляхом, то часто пригадуєш афоризм про 
те, що щасливі ті народи, у яких нецікава історія. 

Багато віків поспіль тут панували загарбники, але українці ро-
били численні спроби свого визволення. Так, саме лише прагнення 
до вільного, цивілізованого існування на власній землі в умовах 
бездержавності робило Олеський замок неприступною твердинею 
перед польськими королівськими загонами ще довго по тому, як 
Львів завойовано військами Казимира І (1341). Мешканці навколи-
шніх сіл на чолі з Іраном Преслужичем, олеським старостою, три-
мали оборону аж до 1432 року. Кожен пункт, що його минатимемо 
під час подорожі, нагадує про події визвольної війни під проводом 
Богдана Хмельницького (1648-1654), змагань за українську держав-
ність у XX ст. Вкарбована у численні відновлені стрілецькі могили 
та поховання воїнів УГА, УПА героїчна боротьба українського на-
роду не відображена у досі існуючих путівниках, а тому німує. А 



тим часом: "нема, мабуть, ні однієї хати на селах, ні одного госпо-
дарства, які хоч би раз не були перевернуті догори коренем" (Літо-
пис У ПА). Чи пам'ятає про це молодь, яка зростає тепер на тих 
обійстях? Вкрай необхідні для вдячної пам'яті нащадків відомості, 
взяті нами зі спогадів учасників цих подій, надрукованих у збірни-
ках та періодиці останнього десятиліття. 

Львів за часів становлення Незалежної Української Держави 
зажив звання українського П'ємонту. Саме на трасі, якою їхатиме-
мо, був утворений Живий Ланцюг у роковини Злуки ЗУНР та УНР 
(1991), який увиразнив нашу єдність і волю до державної самостій-
ності і соборності. 

Виїзд із міста пролягає переважно через проспект В'ячеслава 
Чорновола (700-річчя Львова) - то широка магістраль із новобудо-
вами обабіч. Поряд - найстаріша у Львові вул. Б.Хмельницького, бо 
пролягла відомим з давньоруських часів Волинським шляхом. На 
ній пам'ятки найдавнішої архітектури - церква Миколая, в стінах 
якої непорушно укладене ще з XIII ст. каміння; церква Онуфрія з 
монастирем (тепер центр оо. Василіян), де поховані Іван Федорович 
(Федоров) із сином Іваном; П'ятницька церква. 

Вулиця Б.Хмельницького огинає підніжжя Високого Замку та 
Піщану гору - межові вершини Розточчя - природно-географічної 
області, що є вододілом рік Чорного та Балтійського морів. Це міс-
це є колискою Львова. Краєвиди Львівщини у напрямку нашого ру-
ху на схід - то своєрідна природно-геоірафічна область Малого По-
лісся, де понад половину площ становить природний рослинний по-
крив: луки, ліси, болота. Перетинаємо природний район Малого 
Полісся - Грядове Побужжя (гряди по 30-40 м заввишки та понад 
20 км завдовжки, шириною 3-4 км кожна, паралельно одна одній 
укладені із заходу на схід ). Всього налічується 6 гряд, три із яких 
(Малехівську, Винниківську, Чижиківську) ми перетнемо. Між гря-
дами - широкі долини, по яких течуть річки. Місцевість лісостепо-
вого типу. Грядовий ландшафт утворився внаслідок діяльності льо-
довикових вод у четвертинний період: льодовикові води стікали з 
боку Розточчя на схід, розмиваючи м'які породи та виорюючи ши-
рокі міжгрядові долини. Водонепроникні мергелисті породи гряд 



сприяють заболоченню і утворенню торфовищ, особливо в долині р. 
Полтви.1 

СЛІДАМИ ЗВИТЯГИ. 
Перший населений пункт на трасі Львів-Київ - Кривчиці. На 

території селища збереглась цікава оборонна вежа - донжон. 
Палац, у якому нині 

розміщена школа, свого ча-
су належав родині Мнішків. 
Саме ця родина, в тому чис-
лі і славнозвісна Марія 
Мнішек, були натхненника-
ми походу Лжедмитрія І на 
Москву. У драмі Пушкіна 
"Борис Годунов" надзви-
чайно рельєфно показано, як 
визрівало це рішення. А 
відправним пунктом походу 
були Кривчиці. Лжедмитрій 
недовго царював у Москві. 

Але не забував про Львів - дав щедрий внесок на будівництво Ус-
пенської церкви. Через це в її інтер'єрі знаходиться герб московсь-
кого царя. 

Далі йдуть Дубляни, знані Львівською аграрною академією. 
Саме тут, на тодішньому аграрному факультеті Львівської політех-
ніки, навчався Степан Бандера. Поруч у Малехові знаходиться 
Дублянське учбове господарство, де вирощують суперелітне та елі-
тне насіння. Перші поселення, знайдені на цьому терені археолога-
ми, датуються 1-м ст. Малехів вперше згадується в 1377 р. 

18 січня 1948 р. у лісі біля с. Малехів група МҐБ виявила криї-
вку підпільників, які загинули, мужньо захищаючись. У березні то-
го ж року повстанці в Малехові роззброїли групу "стрибків" і злік-
відували заступника командира "істрєбітєльного" батальйону. 

Минаємо розташоване на р. Думниці, притоці Полтви, с. Запи-
тів із залізничною станцією; с. Старий Яричів. Поруч у с. Кукезові 
в 1930-х рр. археологи виявили поховання міднокам'яної доби (З 
тис. р. до Р.Х.). Тут у 1829 році сталася подія, яка сколихнула того-

1 Геренчук К.ІМ Койнов М.М., Цись П.М. Природно-географічний поділ. 
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часне суспільство. Місцеві поміщики Марія Стшелєцка та її син 
Олександр, просвиставши власний маєток, вбили багатенького свя-
щенника цього села і пограбували його. Однак, суд виправдав їх за 
браком доказів. Такий вирок обурив багатьох, в тому числі і Івана 
Франка. Відтак на основі цієї події він створив блискучу повість 
"Основи суспільності". 

Перша згадка про Старий Яричів відноситься до 1370 р. У 1649 
р, він був спустошений татарами. 

Поряд, далі від нашої траси, міститься Новий Яричів, колиш-
ній районний центр (1945-1962). Тут археологами віднайдені сліди 
поселення ранньослов'янської черняхівської культури. 

Як містечко Новий Яричів існував з 1563 р. Згодом був пода-
рований королем Сігізмундом III канцлеру - коронному гетьману С. 
Жолкевському (1618). 

Попри напади татар (1695), містечко процвітало і перебрало 
лідерство в економічному житті: мало Магдебурзьке право, щотиж-
ня врядовувано тут торги та двічі на рік ярмарки. З XIX ст. в Ново-
му Яричеві розвивається промисловість (діяла броварня). Традиції 
невеликого текстильного підприємства із XIX ст. одержали своє 
продовження у роботі фабрики текстильної і басонної галантереї. 
На початку 1990-х рр. ще працювали цехи новояричівського харчо-
комбінату (безалкогольних напоїв, ковбасний). 

Трагічна доля спіткала у Новому Яричеві двох патріотів-
підпільників, які мужньо вступили в нерівний бій із загоном МҐБ і, 
будучи оточеними, пострілялися. На тамтешньому цвинтарі похо-
ваний знаний український модельєр Володимир Фурик (1959-2000), 
який відійшов із життя під час роботи над фільмом братів Ілієнків -
"Іван Мазепа". 

Село Дідилів розташоване за 28 км на північний схід від Льво-
ва. На його околицях виявлене поховання бронзової доби (поч. II 
тис. до Р.Х.). Вперше згадується у документах за 1452 р. Проте за 
хронологічними записами, що зберігалися в архівах збудованої у 
1770 р. церкви, яку ще пам'ятають старожили села (церква згоріла у 
1932 р.) - село Дідилів засноване у 1350 р. 

Студент ЛДІФК Тарас Бакайса у краєзнавчій розвідці "З історії 
села Дідилів" переповів романтичні перекази про попередників села 
Дідилів - Калинівці та Конюхів, які виникли тут ще на зорі Воло-
димиро-Галицького князівства.: "Село Калинівці мало таку назву 
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від калинового гаю. Мешканці займались скотарством, бджільницт-
вом, були поганами, про що свідчили збережені ще до початку XX 
ст. пам'ятки - кам'яна плита зі слабо зображеним ідолом і яма, в 
якій приносили йому жертву...". Сліди прадавніх вірувань у цій мі-
сцевості знайшли свій відбиток і у одному із пояснень назви села 
Дідилів: "Легенда оповідає, що тоді люди вірили в якесь божество 
на ймення Дідилія. І земля ця мала бути присвячена саме цьому бо-
жеству." Чи не тому, що власна віра занепала, подальша оповідь 
набирає трагічного звучання: "Одного недільного ранку, коли цер-
ковний дзвін скликав калинівчан на Службу Божу, сталася трагедія: 
Калинівка провалилася під землю. І зараз, у тиху погоду, коли при-
класти вухо до землі, можна почути церковний спів і переливи 
дзвонів...". Не випадково цитуємо твір юнака. Маємо перед собою 
взірець чистого чуття батьківщини, приклад того, як дослухатися до 
своєї землі, пильно вчитуватися в історію свого краю. 

У повідомленні в епічно-міфологічному жанрі знайшли відби-
ток реальні історичні події. Довідуємося, що у 1620 р. село розори-
ли татари, що через нього у напрямку Львова проходило військо 
Б.Хмельницького (1648), про всіх шляхетних власників цих мальо-
вничих земель. 

На сіножатях між Дідиловим та Хреньовим є острівець, за фо-
рмою схожий на курган. За переказами колись то дійсно був пре-
красний острів серед великого ставу. На ньому збудував замок ро-
довитий шляхтич Станіслав Стадницький, прозваний в народі "Ді-
дьком" за буйну вдачу і постійні війни з сусідами. Стадницького 
неодноразово судили, але він пошив собі з судових рішень кунтуш. 

Через с. Новосілки, яке у письмових джерелах стрічаємо вже в 
1397 р., протікає р. Гологірці. 

Минаємо Банюнин, уперше згаданий в 1440 р. У його підпо-
рядкуванні перебувають села Неслухів (тут шанована усіма дачни-
ками Львівська науково-дослідна станція садівництва) та Убині. У 
цій місцевості поселення існували з часів сивої давнини. Про це 
свідчать: поховання бронзової доби (2 тис. до Р.Х.) біля Убині та 
Неслухова; поселення ранньослов'янської черняхівської культури 
(ІІІ-ІУ ст.) поблизу Неслухова в урочищі Грабарці (досліджене ще в 
1898 р.); поселення ХІ-ХШ ст. біля Убині. Поховання культури 
шнуркової кераміки (3 тис. до Р.Х.) знайдене під час розкопок біля 
Нового Милятина, наступного пункту подорожі. Проведені у 
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1950-1961 рр. археологічні дослідження довели послідовне й непе-
рервне існування тут поселень від VII ст. перед Р.Х., і аж до II ст. по 
Р.Х. включно. 

Уперше згаданий Милятин, як Владислав Ягайло подарував 
селище у числі інших сіл Янові з Кінець-Поля. Проте далі його спі-
ткала доля Яричева: на віддалі 2 км постало нове поселення із на-
звою Новий Милятин (1578). Король Стефан Баторій надав селиїду 
Магдебурзьке право і відніс до категорії міського типу. У Новому 
Милятині знаходиться туберкульозний санаторій. Це викликає сум-
ні асоціації, адже неподалік від траси - між ріками Яричівкою та 
Думнею розташоване с. Новосілки (колишня назва Новосілки Лісь-
кі, знайдена у документах ще за 1476 р.), де минули три останні ро-
ки життя смертельно хворого на туберкульоз видатного українсько-
го поета Маркіяна Шашкевича. Тут він помер і був похований у че-
рвні 1843 р. Його прах перевезено до Львова (1893) і перепоховано 
на Личаківському цвинтарі. 

Про Новосілки відомо ще, що тут у 1935 р. археологи досліди-
ли два кургани: доби бронзи (поч. 2 тис. до Р.Х.) та IX ст. 

Згідно з Літописом УПА, у Новому Милятині в 1946 р. людей 
били і під багнетами вели голосувати, та селяни не скорилися тій 
совіцькій демократії. Тоді більшовики змушені були самі повкидати 
бюлетені до урн, на помсту підпаливши хати. Проте маємо приклад 
жорстокішого покарання. 2 лютого 1946 р. в с. Желдець Кам'янко-
Бузького району за негативне ставлення до радянських виборів 
НКВД розстріляло чотирьох жителів. 

Село Задвір'я - останній рубіж, до якого у 1920 р. дійшли ор-
ди Будьонного і Тухачевського. Оборонці Задвір'я - українці і по-
ляки загинули тут, але не відійшли. Польські історики називають 
Задвір'я "польськими Фермопілами", а в нагородній системі Поль-
щі існує "Задвір'янський хрест". 

Прорватися у Західну Європу "через труп білої Польщі" чер-
воним військам завадили два фактори. По-перше - помилки това-
ришів Лєніна, Троцького і Тухачевського, які воліли наступати ши-
роким фронтом, в той час, коли головний принцип стратегії - кон-
центрація. По-друге - Варшавський договір між Юзефом Пілсудсь-
ким та Симоном Петлюрою, результатом якого було те, що україн-
ське військо дуже суттєво зміцнило оборону Польщі, На жаль 
участь українців у цих подіях і досі належно не оцінена. 
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Та й не лише українці і поляки воювали з червоною армією. 
Скромний капітан французької армії Шарль де Голль саме на цих 
полях заслужив звання майора польського війська. Воювала тут і 
американська ескадрилья. Після війни її командир майор Фаунт Ле-
рой створив перший сценарій фільму про Кінг-Конга, а ескадрилья 
брала участь у зйомках. 

Героїзм цих людей врятував не лише Польщу, але і всю євро-
пейську цивілізацію, адже пролетарська революція задумувалася як 
світова. В усякому разі, історія західної Європи у разі перемоги че-
рвоної кінноти була б набагато колоритнішою. 

ДОВКОЛА "ГАЛИЦЬКОЇ ВЕНЕЦІЇ". 
Наближаючись до Буська, перетинаємо другий природний ра-

йон Малого Полісся - Буго-Стирський, який обіймає найбільш під-
вищені вододільні простори, багаті на родючі ґрунти. Буський ра-
йон відомий найм'якшими на Львівщині зимами і теплим літом. 
Сорок віків тому ці місця вже обжили люди. Археологи відкрили 
тут поселення доби неоліту та бронзи. 

Наші пращури з великою вимогливістю обирали місце прожи-
вання, що мало б гарантувати їм безпеку і життя. За свідченням де-
яких джерел назва града походить від ріки Буг-Бог, могутньої жит-
тєвої артерії. У літописах місто іменувалося Бужеськом чи Божесь-
ком. Назва племені, осередком якого був цей град - бужане: "бужа-
не, зане сьедоша по Бугу..." (Іпатіївський літопис). Тож річка дала 
ім'я племені й місту. Взагалі ж Буськ постав на шести річках: ле-
жить на правому березі Західного Бугу, над гирлом Полтви, а через 
його територію несуть води річки Солотвина, Рокитна. Рудна і Мо-
лдова, поділяючи місто на частини: Старе місто, Середнє місто, Но-
ве місто і Яблунівка. 

Колись до Буська прилягало п'ять передмість. На правому бе-
резі Західного Бугу розкинулися розділені руслами Солотвини та 
Рокитни передмістя Липоки, Довга Сторона та Воляни. На лівобе-
режжі - Німецький Бік та відмежоване руслом Полтви Підзамча. 
Сплановане таким чином місто становило своєрідний півострів, пе-
ретятий кількома глибокими "перекопами", які в разі потреби запо-
внювалися водою. 

Давнє, круглої форми городище із майже повністю збережени-
ми високими валами й ровами розташоване на околиці Буська. Біля 
входу стоїть капличка, видовбана в старезному дубі, якому, на дум-
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ку фахівців, понад 1000 літ. У городищі збереглася дерев'яна церк-
ва XVIII ст., яка затримує у своїх формах більш давні зразки: триді-
льна в плані із квадратними (крім вівтарної) навами; середній зруб, 
значно вищий за бічні, вінчаний високою банею з заломом/ Час ви-
явився безжальним до місцевих пам'яток давньоруської доби. До-
недавна можна було помилуватися двома дерев'яними церквами -
Параскеви, на стінах якої збереглися зразки розпису ХУІ-ХУІІ ст. 
та Онуфрія (перша згадка 1776), а також каплицею і колишньою 
божницею. 

Тривкішими виявилися прадавні перекази і легенди. Певно усі 
легенди принесли до Буська бузьки. Існує літописна згадка про об-
логу Буська під час міжусобної війни ще з 1097 р. Легенда ж пере-
повідає сю подію так: 

У літо 1097 р. руські князі зійшлися у Любечі для припинення 
чвар: "Віднині злиймося в єдине серце і бережімо Руську землю". 
Та за намовою злих мужів Давид Ігоревич, князь Володимир-
Волинського, підбив Київського князя Святополка (пізніше назва-
ного Окаянним) на злочин - осліпити Василька, князя Теребовлян-
ського. Остерігаючись помсти, змовники дбали про укріплення вла-
сних володінь. Тому Давид Ігоревич почав будівництво міста на по-
граниччі, серед лісів і боліт, там, де сів бузько. Князь Перемишль-
ський Володар взяв Буськ в облогу, допоки Давид не віддав 
ув'язненого Василька. Аж тоді був укладений мир. 

Доля покарала жорстокого князя, понизивши його: у 1100 р. 
при поділі волостей Давид втратив свій стольний град Володимир і 
володів надалі лише Буськом та окольними городами. У "Пам'ятці 
отця Афанасія" говориться, що князі кпили з Давида, називаючи 
його Бузаном, що стоїть на одній нозі. Буцімто відтоді й герб міста 
- зображення бузька, що стоїть на одній нозі серед боліт. Втім, у 
1165 р. Буськ став і на другу ногу, увійшовши до Белзького князівс-
тва, яке виділилося з Володимир-Волинської землі. 

Інший переказ доносить пам'ять про татарське лихоліття: на-
пади Батия, Телебуги (1284) і подальші наїзди кримчаків. Ось як ін-
терпретує легенда історичну подію 1498 р.: 

" Логвин Г.Н. По Україні. Стародавні мистецькі пам'ятки.- К.: Мистецтво, 1968.-
С.239. 
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При вході у друге городище росте 1000-літній дуб - природна 
пам'ятка. На його вершині звив собі гніздо лелека. Коли до міста у 
переддосвітню пору підкрався ніким не помічений татарський загін, 
то тільки птах тривожно забив крильми, злетів високо й заклекотав. 
Тим розбудив місто й татари мусили відступити. 

Якщо у легенді давнина становить з'єдинену тканину пам'яті, 
то історичні події являють пунктирну низь по канві свідомості. Ки-
нувши погляд на життя Буська, відзначимо наступні вагомі для на-
ціональної культури дати й постаті. З 1383 р. Белзьке князівство пе-
рейшло в руки Мазовецьких князів і почалася посилена колонізація 
руських земель. З 1411 р. Буську надали Магдебурзьке право. Тут 
були мануфактури; залізні кузні, вохру і руду для яких добували в 
околицях міста; воскобійня, яка діяла ще із 1506 р. 

У Бузьку була заснована відома 
папірня (1539-1542), на папері якої дру-
кував Іван Федоров. У 1714 р. папірню 
знесла повінь, та її знов відновили. Те-
пер її немає і молодше покоління навряд 
чи пам'ятає цю уславлену сторінку з 
життя свого містечка, але місце, де сто-
яла фабрика й досі звуть "папірнею". 
Певну цікавість становить палац графа 
Бадені із парком, який належить до най-
кращих в Україні. Однак вигляд парку 
спотворений новітньою забудовою. 

Чимало видатних людей дало 
Україні це невелике містечко. Звідси 
родом президент ЗУНР Євген Петруше-
вич, мистецтвознавець і перший дирек-
у Львові Іларіон Свєнціцький. Шанують 

тут пам'ять січового стрільця Василя Вороновського. 
Болотистість, яка колись робила місто неприступним, добряче 

дошкуляла його мешканцям повенями. Бужани діставалися до 
центра міста човнами, паромами, через греблі, мости та кладки на 
високих палях ("Кладочка, кладочка, вузесенька-вузесенька. Милая, 
милая, любесенькая. До дівчини мені близько, мені близько, аж че-
рез стависько. Вчора дощ, нині дощ, завтра буде слизько..."). 

Стародавня папірня. 
Гравюра XVII ст. 

тор Національного музею 
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Принагідно варто зазначити невтішний екологічно загрозливий 
стан води і рік. У Західному Бузі відсутні природні індикатори чис-
тоти води - лини і в'юни. Найболючіше згадувати Полтву, яка є ос-
новним джерелом екологічного лиха. Коли розливаються її води, 
тисячі гектарів стають непридатними для випасання худоби 
"...Бувають також руїни самих річок - вода, що вже не тече. У до-
статньо фантасмагоричному Львові є річка, що стала міською кана-
лізацією. Чотири століття тому нею ходили вітрильники з Балтійсь-
кого моря, з Данцинга й Любека, а змієподібних саргасово-
атлантичних вугрів можна було піймати ледь не руками. Нині вона 
існує тільки в каналізаційних трубах. До речі, я чув, ніби вугрі мо-
жуть виживати навіть у каналізаційних трубах. Під асфальтом теж є 
життя, казали німецькі максималісти 68-го року."3. Як же сучасний 
занедбаний стан водойм не відповідає традиційно укоріненим зви-
чаям українського народу! Від діда до онука передавалося: "Плю-
нути у воду - великий гріх". Річкова, джерельна вода вважалася 
живою. Вогонь і вода - святі. Вода рік настільки чиста й могутня, 
що могла сховати, опустивши на саме дно навіть тяжкі людські зло-
чини. Там, у ріці знаходили бужани хрести тих, хто на початку XX 
ст. рушали на заробітки й не відали, чи ще повернуться коли у рід-
ний край. 

Біля Буська проходили бої Першої Світової війни (1914-1915). 
У день Різдва Пресвятої Богородиці Січові стрільці пішли у наступ 
проти російських царських військ. Тоді й виросли край дороги дві 
могили: праворуч Січовим стрільцям та австрійським воякам, ліво-
руч - росіянам. Згодом було здійснене перепоховання на міському 
цвинтарі (1936). Тепер тут проходить траса Львів-Київ. 

За 12 км від Буська є с. Волиця-Древлянська з церквою, збу-
дованою у 1680 р. Тридільна однобанна дерев'яна церква прегарних 
пропорцій і строгого рисунка розмістилася у затінку старих лип на 
невисокому пагорбі над Західним Бугом. 

Її п'ятиярусний іконостас - твір майстерні маляра Івана Рутко-
вича з Жовкви (1680-82). Творчість цього видатного колориста ста-
новить вершину мистецьких досягнень в Україні XVII ст. Краса ма-
лярства підкреслена стриманою різьбою, пишнішою лише на царсь-
ких вратах та в завершенні. Головний акцент - центральна найши-

' Андрухович. Ю. Центрально-східна ревізія / Сучасність.- березень, 2000.- С.7. 
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рша планиця з царськими вратами внизу та "Деісусом" в четверто-
му ярусі, вінчаним монументальним розп'яттям. 4 

П'ЮЧИ ЧЕРЛЕНЕ ВИНО СТОЛІТЬ. 
Не доїжджаючи київським шосе 5 км до Олеська проминаємо 

с. Ожидів. Між ним і Олеськом проходить Головний європейський 
вододіл. Село вперше згадується у 1432 р. 

Праворуч на г. Білій (413 м над рівнем моря) височить 25-
метровий пам'ятник Маркіяну Шашкевичу, поставлений на народні 
кошти до 100-річчя з дня народження поета (29 жовтня 1911). Цей 
великий камінь символізує безпросвітній важкий гніт, а легка вежа, 
вінчана хрестом, є уособленням світла науки, культури й прогресу. 
Біля підніжжя Білої Гори (складається з білих мергелів) розкинуло-
ся с. Підлисся. 

Тут 6 листопада 1811 р. народився відомий культурно-
громадський діяч, поет і зачинатель нової української літерагури на 
західноукраїнських землях, що пробудив свідомість українського 
народу по чотиривіковому чужинецькому пануванню. 

Заснована ним "Руська трійця" повела боротьбу за збереження 
української мови, відстояла українську абетку і фонетичний право-
пис, видала першу в західній Україні книжку українською мовою. 
Рік виходу альманаху "Русалки Дністрової" - 1837 - став визнач-
ною віхою в історії української культури. Музей "Русалки Дністро-
вої*" і пам'ятник, гімназія при Домініканському соборі (тепер най-
старіша в Україні СШ № 8), приміщення духовної семінарії - лу-
чать пам'ять львів'ян із Маркіяном Шашкевичем. Тут же, у Підлис-
сю, в листопаді 1986 р. у час відзначення 175-річчя від дня його на-
родження відновлено музей-садибу: 

"Тут колодязь студененький, 
а дуб воду тягне, 
не так щастя, як той води 
моя душа багне. 
Підлисецька Горо Біла, 
як тебе не бачу, 
так ми тяжко, так ми сумно, 
що трохи не плачу." (М.Шашкевич). 

4 (Логвин Г.Н. По Україні. Стародавні мистецькі пам'ятки.- К.: Мистецтво, 1968.-
С239). 



Найзворушливішими реліквіями у музеї-садибі є особисті речі 
поета: три серветки, бронзова шкатулка і камертон. На подвір'ї по-
груддя поета роботи скульптора П. Крвавича. 

Одесько — селище 
міського типу Бузько-
го району. Розташова-
не за 75 км на північ-
ний схід від Львова. 
Територія Олеська й 
околиць заселена з ча-
сів бронзи. Поблизу 
селища збереглися 
залишки слов'янського 
городища типу "при-
тулку" (Орріскші). 

Безпосереднім Садиба-музей Маркіяна Шашкевича 

попередником було невелике селище ХІІ-ХІІІ ст., залишки якого 
збереглися в урочищі Покрова серед боліт. Знаходять тут срібні 
прикраси-ошийники. Уламки керамічних виробів тотожні із керамі-
кою сусіднього Пліснеська, зруйнованого татарами у 1241 р. 

Ґрунт цієї місцевості "дихає". І зараз біля самого замку помітне 
своєрідне рухоме підвищення-острівець, яке мандрує у нестійкім 
оточенні боліт і торфовищ. 

Укріплений замок на горі - одна з найстаріших споруд Гали-
чини. Збудований на перехресті торгових шляхів з Туреччини і Во-
лощини через Крем'янець до Луцька і через Карпати на Волинь, ця 
твердиня перетворилася на ключ до Волині. Тому Олесько віддавна 
стало об'єктом боротьби і дипломатичних торгів польських і литов-
ських феодалів. Твердиня була ще в XIII ст. Перша згадка про замок 
в історичних джерелах припадає на 1327 р. Вже тоді на стрімкому 
пагорбі височіла фортеця, стіни якої сягали 10-метрової висоти і 
були 2,5 м завтовшки. 

Вважають, що розбудова фортеці припадає на час знищення 
городища Пліснеськ, а будівничим був нащадок Данила Галицько-
го, один із синів галицько-волинського князя Юрія Львовича - Ан-
дрій чи Лев. У 1366 р. Олеськ згадується поряд з великими містами 
Волині: Луцьком, Володимиром. На той час Олеськ був у васально-
му володінні Олександра Коріатовича, підлеглого польській короні. 
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Коли ж ставав власністю литовського князя Любарта (1370-1377 та 
1382-1390), то приєднувався до Волині. Буллою Папи Боніфатія IX 
(1390) тутешній замок був подарований галицькому католицькому 
єпископству. У датованому липнем 1431 р. листі до Великого Магі-
стра Хрестоносців король Ягайло повідомив про повстання Свидри-
гайла, який за допомогою прихильників зайняв замки Збаража, 
Крем'янця й Олеська. Олесько став опорним пунктом боротьби за 
возз'єднання з Волинню проти поляків. 

Боротьбу очолив староста Івашко Преслужич Рогатинський, 
Олехно Черемоський, Івашко Мостич, Сенько Смолянський, Януш з 
Підгірець, Кеч Старобродський, Лев Чеський та інші. Замок було 
здобуто королівськими військами Ягайла в кінці 1432 р. 

Героїчну оборону замку, облога якого тривала 6 тижнів, Роман 
Іваничук описав у історичному романі "Черлене вино". Далі замок 
орендували, а з 1441 р. він став власністю польського феодалаЯназ 

ч Сєнни за його заслуги в обороні земель перед татарами. Поступово 
Олеський замок втрачає оборонне значення і перетворюється на ре-
зиденцію магнатських родів, переходить від Яна до сина Петра, піз-
ніше до двох його доньок, далі - родині Каменецьких і Гербуртів. 

Після перемоги Львова над Крем'янцем, як торговельним 
центром, роль Олеська в економічному житті краю зменшується і 
на початку XVI ст. він занепадає. Залишаються прибутки від шляху, 
що вів з Голинської та Коломийської солеварень через Олеськ і Зо-
лочів на Волинь. Відчутних ударів економіці завдавали татарські 
напади (1507, 1512). Коли у 1512 р. військо татарського хана Менглі 
Гірея стояло табором між Олеськом і Буськом, Золочів був знище-
ний разом із замком. 

У 1511 р. місто і замок були поділені між двома власниками. У 
1605 р, місто і замок перейшли до рук одного з найбільших магнатів 
Польщі, воєводи земель руських князя Івана Даниловича. Одружи-
вшись на доньці родини співвласника, Данилович зосередив владу 
над усім замком в одних руках, добудував його згідно з вимогами 
тогочасного військового мистецтва, спорядив гарматами. 

Сам замок-палац мав характер маєткової споруди з ознаками 
стилю італійського відродження. За описом 1664 р. в цейхгаузі було 
лише 2 гармати, 18 гаківниць (з них 12 непридатних) і одна велика 
гармата на брамі. У зап щоденника У. Вердума за 1672 р. чита-
ємо: "Це мале, наполо <#гошене місто, кілька разів сплюнд-

Львівськоїч* 
інституту ц 

культу 
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роване і спалене татарами, лежить серед боліт, оточене слабкими 
валами з землі. В ньому є панський костьол і кам'яна дзвіниця 
збудовані добре. Крім цього, три дерев'яні українські церкви. Замок 
- це стара будівля з каменя на крутому горбі, що панує над усією 
сусідньою височиною". Детальніші відомості про замок дає опис 
Делярока 1687 р. Замок на самотній горі із двома штучними доро-
гами, які йшли від міста порівняно із масивною і високою "реду-
тою". Автор захоплено оповідає про величні панські кімнати, про 
розмальовану а! ігезко каплицю. 

Олесько. Замок з естакадою. Літографія Ауера, XIX ст. 

Чим у своєму вигляді замок завдячує заходам енергійного рео-
рганізатора Даниловича, важко визначити з певністю. Однак свід-
ченням його діяльності служать відомості про стан міста кінця XVII 
ст.: поділене на дві частини озером, оточене земляним валом із па-
рапетом з брусів, з трьома брамами на валах (Бродівська, Львівська 
і Крем'янецька). Поза валами були передмістя - Миколаївське при 
Львівській та Гончарне при Бродівській брамах. Привілей Яна III 
(1687), виданий Олеську, звільняв жителів міста від робіт "до ставу 
Покровського". Данилович збудував школу і лікарню в Олеську, за-
клав містечко Сасів. Тут, в Олеську, він був похований. Піднесення 
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за Даниловича не могло спинити загальної тенденції до спаду, 
спричиненого переміщенням торгівельних шляхів. 

У Даниловича перебував на службі Михайло Хмель, батько 
Богдана Хмельницького. Відомо, що Михайло Хмель загинув у би-
тві під Цецорою, а його син потрапив у полон до турків, де й пере-
бував два роки. Тепер документально підтвердженим є те, що Іван 
Данилович вимагав від якогось шляхтича повернення турецького 
бранця, маючи намір обміняти його на Хмеля. Отож, мабуть, Хмель 
не загинув в битві, а помер у полоні. 

Дитинство Богдана Хмельницького минало в Олеську, звідси 
він пішов на навчання до Львівської єзуїтської колегії. Коли б від-
найшлися документи про те, що з Михайлом Хмелем в Олеську пе-
ребувала його дружина, то народження майбутнього гетьмана Бог-
дана Хмельницького можна було б з певністю виводити з цих сто-
рін, а до твердження про те, що замок був "Колискою польських 
королів" можна було додати: "...і українських гетьманів". 

Донька Даниловича повернулася до рідного замку і народила 
тут майбутнього короля Яна III Собєського (1629). Через десятиліт-
тя у тій же замковій кімнаті народився іще один король - Михайло 
Корибут Вишневецький. 

Михайло Вишневецький на державному полі нічим особливим 
не відзначився. Королем, здається, був обраний лише з поваги до 
заслуг батька - славнозвісного Яреми Вишневенького, який, слід 
віддати належне, врятував Польщу від козаків Хмельницького. 

Зате Ян III Собєський належить до найвизначніших діячів сві-
тової історії. Тарас Шевченко при всій нелюбові до коронованих 
осіб про Собєського та ще про Стефана Баторія пише з повагою: 

Було, шляхта, знай чваниться, 
День і ніч гуляє 
Та королем коверзує... 
Не кажу Степаном 
Або Яном Собієським: 
Ті два незвичайні 
А іншими. Небораки 
Мовчки панували. 
("Гайдамаки". Інтродукція) 
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За іронією долі обидва ці найдостойніші королі не були поля-
ками. Мадяр Стефан Баторій навіть не знав польської мови і спілку-
вався з оточенням латиною. Дуже сумнівне польське походження і 
Яна III Собєського, адже найвидатніші його предки - такі як Дани-
ловичі, Жолкєвські, Острозькі - то стародавні українські роди, які 
не цуралися, але навіть пишалися своєю українськістю. 

Це визнають і польські історики: "його мати була з роду Да-
ниловичів, завдяки чому він у певній мірі пов'язував два обряди 
християнства: західний та східний; дуже милий був широкий прос-
тір степу, а козацькі думи колисали його до сну навіть у підваршав-
ськім Виланові". ("Поляки і козаки у боротьбі з турками", Каталог 
виставки. Краків, 1994). 

Народження короля Яна оповите романтичною символікою. "Я 
народився в Олеську, замку на високій горі за милю від Білого Ка-
меню, де народився також король Михайло. Під час мого наро-
дження дуже били блискавки... А також у цей час під замок наско-
чили татари", - напише пізніше сам Ян Собєський. 

Як і кожний порядний замок, Олеський замок має своїх приви-
дів. Кажуть, що кожної ночі до нього підкочується карета, запряже-
на парою білих коней, брама замку відчиняється і карета в'їздить на 
подвір'я. З неї виходить один з колишніх власників замку, заходить 
досередини, ходить залами, а з першими півнями щезає. 

А ще кажуть, що вночі у замку будь-яка незасватана дівчина 
може поспілкуватися з духом красеня Адама Жолкєвського, який 
був без пам'яті закоханий у старшу доньку Івана Даниловича Мар-
ціану. 

Данилович мріяв про багатих зятів, які посідали б високі поса-
ди при королівському дворі. Адам не відповідав цим вимогам. Од-
ного разу під час гри в карти Іван Данилович остаточно відхилив 
сватання Адама. 

На очах у всіх юнак пробив себе кинджалом. Як самогубця йо-
го не могли поховати на цвинтарі, а відтак, кинули тіло в болото 
недалеко від замку. Його душа і понині не може знайти спочинку, а 
тому часто повертається до замку, шукаючи спокою. Привид дзве-
нить срібними ґудзиками кунтуша. 

У XVII ст. володарі Олеська змінюються. По вимиранню роду 
Даниловичів (1636) величезні маєтки перейшли до Якова Собєсько-
го, батька Яна. Проте Собєські більше перебували у новому Жов-
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ківському замку. Під час визвольного походу Б.Хмельницького за-
мок і місто здобули козаки (1648). Замок втратив значення військо-
вої фортеці. 

Після перемог Яна Собєського під Хотином та Віднем Осман-
ська імперія почала скорочуватися до нинішніх розмірів. З перемо-
гою під Віднем пов'язана і поява у Західній Європі кави. Наш зем-
ляк Юрій Кульчицький у нагороду за відвагу одержав трофейні ка-
вові зерна і відкрив у Відні першу кав'ярню. 

Немає потреби ілюструвати цю розповідь схемами битв. Схеми 
всіх переможних баталій по-суті однакові: їх доля вирішується 
стрімким фланговим ударом. Інша річ, що важко досягнути оцієї 
стрімкості та несподіваності. Ян III Собєський уславив себе саме як 
майстер флангових атак. У такий спосіб він поблизу села Лисиничі 
під Львовом на дрібний мак розбив турецьке військо. Не дуже 
панькаючись зі шляхтою, Ян Собєський спромігся навести віднос-
ний лад у державному механізмі. Його діяльність на добру сотню 
років відтермінувала розпад та розбір Польщі. 

У 1680-х рр. Ян Собєський зробив спробу піднести родинне 
гніздо з руїн. Замок перетворився на розкішну королівську резиде-
нцію. Довкола був розбитий великий парк з екзотичними деревами, 
алеями, фонтанами, скульптурами. Місту було знову підтверджене 
Магдебурзьке право (1687). 

Все життя Ян Собєський кохав лише одну жінку - королеву 
Марисєньку. Його листи до дружини нагадують радше листи зако-
ханого студента, ніж листи посивілого у боях полководця. 

Цей взірець подружнього кохання тим унікальніший, що від-
бувався у куртуазному XVII столітті, у часи короля-сонця Людовіка 
XIV, коли наявність фавориток була мало не правилом придворного 
етикету. Чи заслужила Марисєнька на таке кохання - то вже інше 
питання. Багато із закидів сучасників видаються справедливими. 
Розквіт Олеська, а особливо Жовкви, не в останню чергу пов'язаний 
з тим, що Марисєнька занадто глибоко запускала руки до державної 
кишені. Особливо шкідливими для Польщі були її дії після смерті 
короля Яна. Мріючи посадити на королівський престол одного зі 
своїх синів, Марисєнька попросила допомоги у Петра І. "Допомога" 
не забарилася. Петро І з військом розташувався у Жовкві - володін-
ні Марисєньки. Проте, зробив ставку на іншого претендента - Ав-
густа Саксонського, якого частина шляхти і обрала королем. Інша 
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частина з подачі шведського короля Карла XII здійснила елекцію 
Станіслава Лєщинського. Відтак у Польщі почалася громадянська 
війна. Вона і довела до загибелі державу, яку так мужньо і вміло за-
хищав Ян III Собєський. 

Петро І не забув прихопити з собою навіть паркові скульптури 
з Підгірців. Ці скульптури, а також погруддя Яна Собєського та 
Марисєньки тепер прикрашають Літній сад у Петербурзі. 

А обдурена Марисєнька померла у Парижі в приймах у свого 
кума Людовіка XIV. Вона похована у Варшавському монастирі ка-
пуцинів - ніким не оплакана. 

XVIII ст. - час великого економічного занепаду Олеська. В 
1711 р. під час війни між претендентами на польський престол, 
Олеський замок був зайнятий російськими військами. У 1725 р. 
один із синів Яна III - Костянтин - продав замок Станіславу Жеву-
ському. Його син, воєвода волинський Северин щедро прикрасив 
інтер'єр, замовив у скульптора Леблана паркові скульптури. Родина 
Жевуських в подальшому довела замок до руїни. Кращі предмети 
обстави були перевезені у Підгірці. До кінця XIX ст. зберігалися 
сліди давньої великопанської резиденції. Замок перебрало Галицьке 
самоуправління і провело консерваційні роботи (1882). 

Були пропозиції створити у реставрованому приміщенні музей 
короля Яна III, але мешканці довколишніх сіл не погодилися. Тут 
розмістилася школа. Замок, який використовувався не за призна-
ченням, нищився. До того ж, ще перед Першою Світовою війною 
тут знайшли скарб. Від того почалася ще більша руйнація. Чималої 
шкоди замку і містечку завдали війни XX ст. Під час Першої Світо-
вої війни зазнав пошкоджень замок, було знищено багато житлових 
будинків, спалено ринок. По тому Олесько займали польські війсь-
ка (27 травня 1919), червона армія (серпень 1920). Замок під час 
Другої Світової війни було перетворено на шпиталь, а сусідній мо-
настир капуцинів - на табір для військовополонених, по війні тут 
була школа механізаторів. 

Численні свідчення про героїзм і жертовне змагання за україн-
ську державність у повоєнні роки на теренах району подає Літопис 
УПА. У березні 1946 р. в с. Белзець Олеського району більшовики 
схопили і замордували учня 9 класу. Коли його вже хоронили, то 
нелюди схопили оплаканий і обряджений труп і на очах односель-
ців розшматували, поглумилися і кинули у рів. У с. Круків банда 
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енкаведистів натрапила на постій відділу Сіроманця. У бою вбито 5 
енкаведистів, впав і повстанець (15 липня 1946). Біля Олеська боїв-
ка УПА знищила першого секретаря райкому партії Кухаренка та 
пропагандиста Артимова (30.05.1947); знищено 13 емведистів (5 

Композиція та загальний вигляд замку в Олеську 

Г- Ш^ті^р 
Ш ' ж 

Подвір'я Олеського замку 
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червня 1947). В Одесько атентатник ОУН зліквідував ст. лейтенанта 
МҐБ (10 червня 1947); повстанці зробили наскок на друкарню (18 
червня 1947) та забрали архів і документи з райпрокуратури (19 че-
рвня 1947). 

У фондосховищах Львівської картинної галереї було зібрано 
багато речей, які стосувалися Олеського замку. У 1969 році було 
запропоновано перетворити Олеський замок на відділ львівської га-
лереї мистецтв. 

Не шкодуючи сил, працівники ЛГМ на чолі з директором Бо-
рисом Григоровичем Возницьким підіймали з руїн поваленого веле-
та. 

Кількарічна напружена праця з пошуку та відновлення мисте-
цьких шедеврів завершилася. В короткий термін, через 6 років ту 
відкрилася перша і найбільша експозиція давнього мистецтва 
(1975). Львівський обласний відділ у справах будівництва та архіте-
ктури силами міжобласної науково-реставраційної майстерні провів 
у замку реставраційні роботи. Щорічно музей відвідувало 120 тис. 
осіб. З-за кордону - 30 відсотків відвідувачів, а інші - із республік 
СРСР. Замок давав поняття про українське мистецтво Х-ХУІІІ ст. 
Тепер тут музей-заповідник "Олеський замок" - відділ Львівської 
галереї мистецтв. Детальний опис експозиції міститься у кн.: Воз-
ницький Б. Олеський замок.- 1977. В залах частково відновлене 
оздоблення, характерне для замків того часу і влаштовано експози-
цію з експонатів, які представлені на огляд вперше. Реставрується і 
колишній монастир Капуцинів та костьол, збудований у 1740-х рр. 
в стилі бароко архітектором Н. Добравським. 

Колишній римо-католицький парафіяльний костьол спорудже-
ний у другій половині XV ст. (на місці давньоруської церкви) і фу-
ндований у 1481 р. був перебудований близько 1625 р. Він має ха-
рактерну восьмикутну оборонну вежу. І тепер бачимо круглу дзві-
ницю у виді потужної оборонної вежі та рештки оборонних валів, 
які оточували місто. Костьол реставрований у 1960 р. і тепер тут 
греко-католицька церква. 

Збереглись цікаві залишки колишньої ринкової площі: ратуша, 
в якій містилася міська управа та купецькі будинки XVIII ст. - ха-
рактерні пам'ятки міського будівництва, які не збереглись у інших 
містах Львівщини. 
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В Одеську варто оглянути цікаві надгробки на місцевому кла-
довищі, де є роботи в стилі скульпторів Шімзерів, а також ознайо-
митися з заводом мінеральних вод. Тут в 1950 р. під час пошуку 
нафти була знайдена цінна мінеральна вода ("Олеська") з лікуваль-
ними властивостями (лікує захворювання шлунку, печінки, сечової 
системи). По дорозі з Олеська до Підгірців можна оглянути 
пам'ятник червоним кіннотникам роботи скульптора В. Борисенка. 
Незважаючи на те, що монумент уславлює неіснуючу перемогу (а 
точніше, страшну поразку), він все ж таки є чи не найгарнішим з 
пам'ятників радянської доби. 

Перша згадка про Підгірці відноситься до 1432 р. Поселення 
виникло під горою, а згодом поширилося і на саму гору. 

Коли польський король Владислав II Ягайло своїм універсалом 
повернув маєтки землевласникам Олеського повіту, у числі інших 
згаданий був і Ян з Підгірець. У 1471 р. король віддав Одеський по-
віт, до якого належали і Підгірці сандомирському старості Яну Сє-
нінському. Відтоді доля Підгірець була спільною із долею цілого 
Олеського маєтку (власність Сєнінських, Каменецьких, Підгорець-
ких). У 1630 р. власником маєтку став коронний гетьман Станіслав 
Конєцпольський. За його наказом у Підгірцях у 1630-1640 рр. на мі-
сці старого укріплення був збудований новий оборонний замок в 
стилі пізнього ренесансу. 

Це одна із небагатьох автентичних пам'яток цього типу в 
Україні. За твердженням одних істориків, проект замку створив ав-
тор відомого опису України французький військовий інженер Гійом 
Левассер де Боплан. Інші ж вважають автором італійського ар-
хітектора Андреа дель Аква, який приблизно в той же час збудував 
фортецю в Бродах. 

Замок являє замкнене мурами прямокутне подвір'я з двопове-
рховим головним корпусом та одноповерховими бічними павільйо-
нами, дахи яких служать бастіонами. Обрамлення великих вікон за-
вершується трикутними і дуговими фронтонами, що чергуються. Це 
надає ошатності фасадові центрального корпусу. Між вікнами - пі-
лястри. Оточений мурами, обведений ровами, замок у минулому 
мав підвісний міст. Досі збереглася кам'яна центральна тріумфаль-
на брама в стилі ренесансу, прикрашена з боків півколонами. Ви-
мощене білокам'яними плитами подвір'я замку прикрашене галере-
ями і балюстрадами, портиками. Крутий дах у центрі прикрашає 
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вежа, а по боках - високо підняті скульптури атлантів, що на похи-
лених раменах тримають земну і небесну сфери. 

ПІДГІРЦІ. План-схема пам'яток культури 

Михайлівська 
церква 

Монастир___ 

Пліснеське 
городище 
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Якщо шукати світових аналогів, то замок із палацом 1635-1640 
рр. рівні Рамбуйє, літній резиденції президентів Франції чи палацу в 
Екуа. Оточений парком, системою водойм і фонтанів, цей замок був 
місцем для обраної польської шляхти, "польським Версалем". 

У другій половині ХУІІ-початку XVIII ст. село було власністю 
магнатів Конєцпольських. У 1648-1654 рр. Підгірці стали ареною 
боїв визвольної війни. Селянсько-козачі загони тримали в облозі 
замок. Дворянин короля Володислава IV писав у 1651 р.: "Я бачив 
Підгірці. Гарний палац і фортеця місцями зруйновані і надпсова-
ні...". Замок витримав напади татар (1672 та 1678). У 1682-1720 рр. 
село було у власності Собєських. Замок відремонтували, провели 
реконструкцію приміщень палацу. Зберігся докладний опис замку, 
зроблений у 1680-х рр. 

Багато дорогого дерева, білого та кольорового мармуру було 
укладено в підлоги замку, використано при облицюванню дверей, 
камінів. У 1711 р. російські війська під проводом Петра І були у 
Підгірцях. Тоді з Підгорецького парку були вивезені скульптури 
роботи італійських майстрів, які відтоді прикрашають Літній сад 
Петербургу. У 1720 р. від сина Яна III - Костянтина замок разом з 
численними селами перейшов у володіння Жевуських. 

Ініціатором перебудови 1720-1730 рр. став Вацлав Жевуський 
(Ревуцький). Він зібрав велику колекцію цінних картин, книг, зброї, 
меблів. Переніс все найцінніше з Олеського замку, зокрема, чорний 
мармуровий стіл, на якому хрестили Яна III, більярд і стародавнє 
фортепіано. 

Тут була чудово оздоблена їдальня і величезний зал, прикра-
шений портретом гетьмана Конєцпольського на стелі і цілою серією 
портретів державних і духовних діячів (72 картини), іншими твора-
ми мистецтва, опис яких забрав би багато часу. Були тут арсенал, 
величезна бібліотека, архів. Окремо зберігалися особисті речі Яна 
III Собєського і трофеї битв, здобуті Жевуськими. Були в замку за-
ли: кармазиновий, китайський, золотий, дзеркальний, мозаїчний, 
зелений. Усі коштовності в тих кабінетах і залах відповідали їхнім 
назвам. 

Вацлав мав хист до драматургії. До наших часів дійшли дві 
комедії та дві трагедії, автором яких він був. То ж не дивно, що в 
перепланованому замку господар розмістив і театральний зал. 
П'єси Вацлава Жевуського, написані у класичному стилі (єдність 
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часу, місця і дії), не позначені великим обдаруванням. Але у них 
(особливо у драмі "Жолкевський") підіймаються питання держав-
ного життя, що хвилювали тогочасне суспільство. Селяни-кріпаки, 
які грали в його постановках, промовляли монологи французькою, 
не розуміючи тексту, але завдяки постановнику створювали образ. 

Перед замком завжди стояла парадна військова варта, декілька 
гармат. У палаці вирувало життя, тижнями не стихали забави. 
Окрасою їх служили фейєрверки, військові паради, гарматні залпи. 
У замковому парку прогулювалися цінні птахи. Для гостей і їх слуг 
у XVIII ст. збудовано корчму, яка збереглася до наших днів. Подіб-
на, але значно скромніша корчма-заїзд є лише в с. Деревач, яке зна-
ходиться по Стрийському шосе. 

Заїжджий двір і Пліснеський монастир, що знаходиться поруч, 
обладнані сонячними годинниками. У Підгірцях був оркестр, діяла 
друкарня. Палац, костьол, парковий музей прикрашали відомі ску-
льптори і художники. На високих колонах - скульптури відомого 
французького скульптора Льєлена. 

Урочиста розкішна споруда костьолу у стилі пізнього ренесан-
су постала в 1752-1766 рр. за проектом власника. Вацлаву Жевусь-
кому належить також побудова підгорецького пивного заводу -
пам'ятки історії промисловості середини XVIII ст. У приміщенні 
колишньої броварні було цікаве обладнання для виробництва пива: 
старі преси, бочки, кадуби. 

На особливу увагу заслуговує той факт, що підгорецький за-
мок впродовж 300 літ був музеєм. Вже в 1720 р. був взірцем для ци-
вілізованого світу. (Порівняймо: Лувр лише в 1793 р. оголошено 
національним художнім музеєм і відкрито для відвідувачів). За кни-
гою відгуків, яка зберігається тепер у Кракові, відомо, що цей музей 
відвідували і захоплювалися палацовою збіркою відомі австрійські, 
польські та українські діячі культури, державні мужі, зокрема й ім-
ператор Франц-Йосиф Габсбург. 

Усе це - реконструкція замку, бенкети, будівництво - вимага-
ли великих коштів. Тому в 1787 р. село й палац за 201 тис польсь-
ких злотих купив при розпродуванні за борги на публічних торгах 
Олеського маєтку Северин Жевуський. Разом із Підгірцями до має-
тку відійшли села Хватів, Гутища та Загірці. 



зо 

Кармазиновий зал. З малюнку А. Григлевського. Підгірці. 1872 р. 



Давній колодязь на замковому подвір'ї у Підгір'ях. 
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План-схема Пліснеського городища 
1-вали, 2-сліди валів, 3-могильники 
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Археологічні матеріали з давнього Пліснеська 

Новий власник займався пошуками скарбів на підвладній йому 
території Пліснеського городища, влаштував у замку алхімічну ла-
бораторію, де намагався перетворити неблагородні метали на золо-
то. Він почав розводити тонкорунних овець, заснував новий фільва-
рок. Замість старої побудував нову потужну броварню з паровим 
котлом і при ній воловню на 80 голів. Стару корчму в Підгірцях пе-
ребудував на броварню. 

Після Жевуських палацом володіли князі Саніушки. Вони ме-
шкали на третьому поверсі, а на другому розгорнули експозицію 
музею. 
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Перша Світова війна започаткувала руйнацію. Тут побувала 
червона армія (серпень 1920), з приходом радянської влади в Підгі-
рцях з'явився колгосп (1941), відновлений у післявоєнний час. За-
мок горів (1958) і був "реставрований". Його пристосували під кіст-
ково-туберкульозний санаторій для лікування хворих з відкритою 
формою туберкульозу. Так замок проіснував до здобуття Україною 
незалежності. Тепер завдяки подвижництву Б. Возницького у цих 
стінах відроджується музей. Всередину замку можна потрапити за 
домовленістю з охороною. Це, слід сказати, досить марудна річ. 

Документація для Підгірець майже завершена. І на основі всіх 
даних можна стверджувати, що доля музейної збірки виявилася ща-
сливішою. По Другій Світовій війні вона ще знаходилася в замку. 
Коли музей розформували, 85 відсотків колекції було передано до 
фондів львівських музеїв, а решта експонатів потрапила до Польщі. 
Чи існує можливість відтворити в автентичному вигляді одну з най-
визначніших пам'яток історії і культури, яка віддавна була Меккою 
для шанувальників краси? 

Відтоді, як в 1997 р. Підгорецький замок відійшов у підпоряд-
кування Львівської галереї мистецтв розпочато ремонтно-
реставраційні роботи. Передовсім ліквідували санаторне перепла-
нування і зняли всі новочасні перегородки у приміщеннях. Тепер 
відновлюють ландшафтний парк, розбивають алеї, адже в Підгір-
цях, цій резиденції справді королівського рівня, маємо довершений 
ансамбль, в який крім систем замку-палацу входять заїжджий двір, 
система ровів і валів, розміщені терасами парки регулярного і віль-
ного типу. Трьохсотметрова парадна алея, фланкована колонами, на 
яких колись стояли скульптури, провадить від палацу до костьолу 
XVIII ст. - видатної пам'ятки зразка італійського класицизму, яка 
не має аналогів в Україні. Костьол-ротонда з внутрішнім діаметром 
12 м, перекрита куполом. Фасад ротонди прикрашає 14-колонний 
монументальний портик, завершений вісьмома кам'яними постатя-
ми - портретами родини Жевуських. У костьолі, переданому ЛГМ 
раніше, реставраційні роботи в стадії завершення. ЛГМ передано і 
Михайлівську церкву - пам'ятку дерев'яного зодчества (1756). 

Підгірці - перлина рідкісної краси пам'яток та "ідеальних" мі-
стобудівельних засад часів ренесансу і бароко може бути викорис-
тана як своєрідний культурологічний простір для проведення мис-
тецьких фестивалів, скульптурних симпозіумів та малярських вер-
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нісажів, театральних дійств. Цікаві перспективи відкриває театра-
льна зала з глибинною сценою, яка була створена на взірець Вер-
сальського палацового театру. 

Саме від театру сподіваються відродити весь комплекс, пере-
творивши його на "український Вудсток" (архітектор В. Проскуря-
ков). Директор ЛГМ Б. Возницький ділиться своїми планами стосо-
вно відновлення інтер'єрів з різними плафонами, декоруванням 
стін, фігурними камінами тощо: "...У нашому випадку не було щас-
тя, то нещастя допомогло. У кінці XIX ст. згоріла резиденція поль-
ських королів у Кракові - Вавель. Фотофіксації на той час не було, 
але були аналоги. На початку століття Вавель відновлювали, його 
інтер'єри, зокрема плафони, скопіювали у палаці Підгірець і повто-
рили у Вавелі. Тепер уже нам належить зробити зворотню копію." 

У 1939 р., тікаючи від більшовиків, власник Підгірець граф 
Роман Сангушко вивіз із палацу колекцію творів і документів, час-
тина яких опинилася в Аргентині. Там живе онук Сангушка, який 
латиноамериканізувався. Дід передбачливо уклав фонд Сангушків, 
де зібрано багато цікавого з історії нашого краю. Велика культура 
все ж зберігає єдність. 

На цих землях воістину зійшлися тисячоліття. Підгірці — гео-
графічний орієнтир не існуючого нині на карті, але вкарбованого в 
національну історію літописного Пліснеська. 

Пліснеськ був столицею західного союзу антів, яких обгрунто-
вано вважають першими історичними предками українців. Тут з VII 
ст. на одній із гір у вигідному для оборони місці існувало укріплене 
поселення. Під назвами "Пльеснеск" та "Преснеск" стрічаємо його 
у літописних згадках (1188; 1233) та у "Слові о полку Ігоревім". Сім 
століть жили у ньому слов'яни племені дулібів. Як стверджує архе-
ологія, в XI ст. місто за розмірами перевершувало Київ. Рештки 
стародавнього міста-городища, які за площею сягають 160 гектарів, 
в оточенні потужної системи земляних валів загальною довжиною 
понад 7 км, свідчать: це - найбільша і найдавніша пам'ятка давньо-
руських фортифікаційних споруд кінця X ст. Вся оборонна система 
сформована до XIII ст. Городище ділилося на дві частини: укріпле-
ну на високому плато сімома рядами валів верхню і обведену одним 
рядом нижню. Окрім того, ціле городище було обнесене спільним 
оборонним валом. 
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Щоб уявити його вигляд, треба увійти крізь ніби-то відчинену 
браму за могутній зелений вал. Вал той, як обруч велетенську діжу, 
оперізує гору. 

Якщо минути цей перший спільний оборонний вал, перед очи-
ма постане наступний із таким самим розривом для входу. За ним -
глибокий рів (колись був заповнений водою) тепер густо зарослий, 
який оберігав дитинець. Вхід - дорога, малоходжена, але не забута, 
провадить углиб яру щоб згодом круто зіп'ятися по ковзькому кру-
тосхилу. На високих валах були дерев'яні стіни, т.зв. "заборола" і 
башти. На легкодоступних фронтальних напрямках споруджували-
ся вали висотою 3-5 м і шириною 7-20 м. На низьких валах зводи-
лися частоколи. Зовнішні стіни окремих валів до 5 м заввишки були 
облицьовані кам'яними плитами. Дві збереглися до наших днів. 

Стародавній Пліснеськ побудований за зразками інших міст 
Княжої України-Руси - дитинець з хоромами і посад. Можна увійти 
через відкопану археологами браму дитинця. Археологічні дослі-
дження тут провадилися ще з 1810 р. 

Тут працювали експедиції: Львівського університету, відділу 
археології АН УРСР (1940); інституту археології АН УРСР (1953-
1954); відділу історії первісного суспільства Львівського історично-
го музею (1970). Знахідки поповнили колекції багатьох музеїв. Від-
крито 90 житлових і господарських споруд, розкопано 60 курганів 
та понад 150 ґрунтових поховань. 

До північної сторони городища прилягає територія стародав-
нього цвинтаря, де знаходиться кількасот курганів Х-ХІ ст. Виявле-
но бронзові й золоті вироби, залізні мечі. Намисто, наконечники 
стріл, уламки кераміки, камінці плінфи (будівельного матеріалу, з 
якого складені стіни пліснеських теремів, церков, будівель) і тепер 
знаходять на території дитинця. Давнє місто, очевидно, славилося 
гончарним промислом. Донедавна ще у с. Гавареччина, розташова-
ному неподалік, зберігався спосіб виготовлення виробів, аналогіч-
них із пліснеськими. 

З західної сторони городище межує з територією монастиря, 
заснованого, як каже легенда, в 1180 р. Олевою, донькою князя 
Всеволода Белзького (сестрою белзького князя Олексія Всеволодо-
вича). Княжна Олева Всеволодівна загинула під час нападу на Плі-
снеськ половців. Місцеві жителі місцевість, де за переказом вона 
мужньо зустріла смерть, називають Олевиним парком. Зміст пере-
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казу підтверджений написом на кам'яній плиті в монастирській це-
ркві. При будівництві цієї церкви (1706) було розібрано старі мона-
стирські будівлі і зведено муровані. Гора з дитинцем стрімко обри-
вається в яр. 

Широкий видолинок зветься Кесановою долиною. Там, серед 
вкритих лісом пагорбів Вороняків, видніється мурована барокова 
будова XVIII ст. - церква Василя - споруда монастиря оо. Василіан. 
Тут же й хутір на 20 хат - сучасний Пліснеськ. В монастирі у XVII-
XVIII ст. зберігався архів, серед рукописів якого знайдено найста-
рішу і одну з найцінніших рукописних копій творів українського 
письменника-полеміста філософа Івана Вишенського та "Літопис 
Підгорецького монастиря" або "Синопсис" - важливе джерело істо-
рії західних областей України другої половини XVII ст. 

Пліснеськ з монастирськими будівлями, Підгорецький замок з 
костьолом, парк, дерев'яна церква XVIII ст., давні корчма та пивза-
вод - багатий історико-культурний комплекс, який не має собі рів-
них в Україні. 

Сасів (до 1615 - Комарове) розташований на р. Західний Буг 
(ріка бере початок неподалік - ус . Верхобуж). Заснований як місте-
чко, зразу в 1615 р. одержав магдебурзьке право і користувався ним 
до 1682 р. Іван Данилович на основі привілею короля Сигізмунда III 
став засновником містечка на місці с. Комарів і назвав його від сво-
го гербу спочатку Сасом, а згодом Сасовом. З друкованих матеріа-
лів відомо, що Комарів у 1511 р. став власністю Анни Сєнінської 
внаслідок поділу Олеських маєтків. Відомий Сасів в минулому і як 
містечко-фортеця: залишилися сліди валів довкола нього і непода-
лік на горі Городисько - замок. 

У 1638 р. тут існувала папірня, на базі якої в 1860-х рр. збудо-
вано одну з найбільших у Європі паперових фабрик, яка проіснува-
ла до 1915 р. і була знищена у Першій Світовій війні російськими 
військами. Її рештки донині видні обабіч дороги при виїзді з села у 
напрямку до Підгірців. 

У 1675 р. Сасів палили татари. У XIX ст. Сасів став курортним 
містечком з водолікарнею, яка за сезон обслуговувала 400 курорт-
ників. Збереглася дерев'яна церква XIX ст. В урочищі Городисько, 
в 2 км на південь від села знаходиться давньоруське городище XI-
XIII ст. 
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Селу довелося пережити лихоліття: тут стояла дивізія Котов-
сикого (1920); в часи німецької окупації замордовано 1500 осіб; 10 
днів точилися бої за село при наступі радянської армії. 

Не доїжджаючи 2 км до Золочева, на р. Золочівці знаходиться 
с. Єлиховичі. Перша згадка про нього датується 1447 р. На околиці 
села - поселення залізної доби 8-6 ст. до Р.Х. 

На трасі Тернопіль-Львів, за 70 км від Львова розташоване 
старовинне м. Золочів. Розміщене на північному краї благодатного 
І Іоділля, на межі мальовничих краєвидів Вороняк і Гологір, на лі-
пому березі р. Золочівки. 

Археологічні розкопки 1962 р. свідчать про те, що вже в період 
раннього заліза 8-7 ст. до Р.Х. тут існували поселення. Перша пись-
мова згадка про місто відноситься до 1441 р., коли польський ко-
роль Володислав подарував магнату Яну з Сієни кілька десятків сіл, 
серед яких було і с. Золочів.5 Король Володислав Варнєнчик забор-
гував с. Золочів 300 гривень (у 1440-х). Така велика сума свідчить 
про величину, добру заселеність села, а також про урожайність зем-
ні та заможність мешканців. 23 серпня 1442 р. у дарчій грамоті ко-
роля говориться, що він дарує магнатові Юрію Стримулу Золочів із 
навколишніми угіддями. 

В центрі Золочева знаходиться відомий з XIV ст. будинок, зна-
иий з документів як "вілла Золчів, або дворище". Це унікальна в 
Україні пам'ятка цивільного будівництва, яка у конструктивному 
підношенні побудована за канонами готичного стилю, але її декора-
тивні елементи зберігають риси більш давнього романського стилю. 
Ііудинок призначався як для житла, так і для оборони, і є попере-
дником як золочівського замку, так і власне Золочева. 

Свого часу "вілла Золчів" належала легковажному 16-річному 
Нолодиславу Варнєнчику. Цей веселий король примудрився видати 
акти на право володіння "віллою Золчів" одразу кільком особам. 
Внаслідок цього новоявлені власники, а потім і їх нащадки, судили-
ся між собою майже 300 років. 

Сам король Володислав загинув у битві з турками під Варною 
у 1444 році, за що і дістав прізвисько Варнєнчик. Таким чином чис-
ленні кредитори Володислава лишилися з носом, а ми маємо добру 
ілюстрацію до тези про те, як тяжко живеться підданим, коли ко-

Харевічова. З, Дзєє мяста Злочов.- 1929.-С.13 
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роль "без царя у голові". Такі будівлі, як "вілла Золчів", були доста-
тньо поширені в Україні XIV ст. та більш ранні часи. Це спростовуг 
вкорінений стереотип про те, що цивільне будівництво княжої 
України-Руси було суцільно дерев'яним. 

Золочеву, як ніякому іншому місту, щастило на колоритних 
власників. Один з них - Станіслав Сінінський навіть був відлучений 
від церкви, бо утримував у своєму маєтку коханку - заміжню жінку, 
незважаючи на численні умовляння єпископату. 

На цьому пригоди Сінінського не закінчилися. У 1532 році він 
програв Золочів у карти графові Андрію Гурці! Слід сказати, що та-
кі постаті, як Сінінський - не рідкість для епохи Відродження. "Пі-
сля нас - хоч потоп" - ось гасло, яке найкраще пасувало б їй. Проте 
бурхлива діяльність Сінінського мала для Золочева і свої позитиви. 
Він, наприклад, у 1523 році добився, аби Золочів отримав Магдебу-
рзьке право. Після цього Золочів став містом. 

Золочів виріс на перехресті важливих торговельних шляхів. 
Через нього проходив шлях з Коломийських та Долинських солева-
рень на Волинь і Литву та дорога зі Львова через Глиняни в напрямі 
на Броди і Тернопіль. З кінця XV ст. - це важливий торговий центр 
Західного Поділля. Золочів був замком-фортецею і займав важливе 
місце на передовій оборонній позиції Львова. Часті набіги турків і 
татар у ХУІ-ХУІІ ст. (тільки у XVI ст. 10 разів) примушували жите-
лів ховатися у першому дерев'яному з земляними укріпленнями за-
мку. У 1634 р. власником міста, Яковом Собєським завершена пе-
ребудова. 

Тепер - це побудований з каменя витягнутий прямокутник, 
оточений земляними валами, укріплений іззовні тесаними 
кам'яними плитами і встановленими на їх рогах п'ятикутними бас-
тіонами. Шестигранні сторожові вежі (кавальєри) на кутах бастіонів 
після перебудови XIX ст. мають лише декоративне призначення. 
Збудований за т.зв. голландською системою на зразок цитаделі бас-
тіонного типу, замок мав розвідний міст, рови. Зі східного боку, де 
заплава р. Золочівки, було болото. Так замок перетворено на непри-
ступну фортецю, яка була здатна стримувати наступи ворога. До 
міста вели 4 брами - Львівська, Білокаменецька, Тернопільська і 
Залозецька. Короткий опис замку залишив у своїх мемуарах агент-
розвідник Людовіка XIV Ульріх Вердум, який у 1671 р. проїжджав 
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через Золочів на схід: "Замок на високому горбі, добре укріплений 
валом із землі та бастіонами з кам'яних плит і ровом." 

У палаці золочівського замку зберігся і дуже дотепно влашто-
ваний "ватерклозет". Ринва з даху була проведена через унітаз, а на 
дворі знаходилася крита вигрібна яма. У такий спосіб дощова вода 
змивала всі сліди". З притиском відзначаємо цей факт, адже відо-

мо, що в тогочасному Версалі нічні горшки виливали просто в сад. 
І Іа троянди. 

У 1671 році нависла загроза війни з Туреччиною спонукала 
Яна Собєського перебудувати замок. Він зробив це вчасно. Коли на 
Львів насувалася турецька армія під командуванням Капудано-
иаші, Золочівський замок впродовж 6 днів стримував ворога. Потім 
турки все ж спалили місто (1672). Замок звуть "Кемпа" (переклад з 
польської - острів, зарослий кущами; з англійської - табір, посе-
лення). 

У 1705 р. шведські війська спустошили Золочів, та жителі від-
будували місто. У XVIII ст. розвиваються ремесла (тартак, цегель-
ня, скляна гута, шахта для видобутку мармуру). Важливе місце в 
економіці посідали ґуральні. У 1767 р. крім Жовкви найбільшу су-
му чиншового податку (від виробництва хмільних напоїв) у всій 
Львівській землі платили Броди і Золочів. Власником міста в цей 
час був князь Михайло-Казимір Радзивіл (з 1740). Цей магнат для 
окатоличення земель мав намір у кожному селі Золочівського пові-
ту відкрити костьол. Перший парафіяльний навчальний заклад -
школу було засновано у 1627 р. Значному пожвавленню торгівлі 
сприяли вірмени, які оселилися тут у XVIII ст., але швидко асимі-
лювалися з місцевим населенням. 

Після захоплення Галичини Австрією Золочів у 1782 р. став 
центром Золочівської округи. Капіталістичні стосунки пожвавили 
економічне життя. Цьому сприяли ліквідація панщини (1848) та за-
вершення будівництва залізниці у 1871 р., яка зв'язала Золочів зі 
Львовом. З 1802 р. власником Золочева став Лукаш Комарницький, 
апеляційний радник зі Львова. 

В середині XIX ст. мури, які оточували замок і охороняли міс-
то, були знесені за наказом австрійського уряду. Рови засипали зем-
лею і на тому місці посадили дерева. В кінці XIX ст. замок з кімна-
тами і з вузькими вікнами, розкішними палатами пристосували під 
тюремні камери. Коли до Львова приїздили численні місії Антанти, 
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у Золочів прибув майбутній президент СІЛА Герберт Гувер (18 
серпня 1919). 

З Історії міст і сіл УРСР читаємо про подальші події, сповнені 
облудних пропагандивних тверджень: "Довгожданне визволення в 
Золочів принесла Червона армія 18 вересня 1939 р. Ще до її прихо-
ду був створений ревком на чолі з письменником-революціонером 
Степаном Тудором. Визволені від соціального і національного гніту 
трудящі приступили до налагодження нового мирного життя"... 
"Знов прийшла темна ніч поневолення - 29 червня 1941 р. Коман-
дували найманими вбивцями агенти гестапо - Роман Шухевич та 
уніатський священик Іван Гриньох. Політичним керівником баталь-
йону "Нахтігаль" був Т. Оберлендер. Команда "Нахтігаль" вчинила 
у Золочеві багато звірств і насильств. Звірячу розправу вчинили 
фашисти над комуністом С. Думою. 18 липня 1944 р. війська Пер-
шого Українського фронту визволили Золочів від німецько-
фашистських загарбників. Трудящі повели рішучу боротьбу проти 
бандитів з націоналістичного підпілля. У 1949 р. було покінчено з їх 
ворожою діяльністю. Встановлено пам'ятники Леніну, Енгельсу, 
Горькому, Пушкіну, Павлову...", Що ж відбувалося насправді? 
Впродовж 1939-41 рр. людей забирали по-різному. Одних по-
злодійськи вночі, інших заманювали до міської ради, а іноді просто 
з церкви на очах парафіян. На міському цвинтарі зараз впорядкова-
но могилу з останками 611 замордованих чоловіків, підлітків, дітей, 
їх викопали на подвір'ї замку-тюрми і перевезли на цвинтар. Похо-
рони відбувалися 1 липня 1941 р. Спізнаних було небагато - 40 
осіб. їх рідні поховали окремо. Спогади очевидців є нині найправ-
дивішим і найдостовірнішим джерелом. Було повно трупів, залитих 
вапном ще живими. Про це свідчили пози мерців. Згадує Марія Ма-
ксимин: "Не можна було дивитися, коли виносили трупи нещасних, 
такі були страшні. Жінки мали відрізані груди, розтрощені ребра. 
Видно, що ще із живих витинали серця". 

Золочівський район. Хроніка подій. 12 серпня 1944 р. відділ 
УПА розбив загін з 200 енкаведистів і звільнив зловлених ними в 
облаві людей. 2 вересня 1944 р. банда енкаведистських грабіжників, 
йдучи на людоловку потрапила за с. Дерешевим на заставу самооб-
оронного відділу, втратили 5 убитими і подалися до с. Стриганці, де 
потрапили в засідку. Загинуло 20 ворогів. 1 травня 1946 р. у Словіті 
більшовики вбили 70-річного старця. 22 травня 1946 р. у с. Хильчи-



43 

ці УГІА роззброїла станицю стрибків. 20 серпня 1947 р. в с. Майдан 
і мведистські бандити зустрілися з двома підпільниками, під час 
бою впав один підпільник і один емведист. 9 вересня 1947 р. у лісі 
біля с. Тростянець під час облави, переслідувані переважаючими 
силами, вбивши лейтенанта МВД застрілилися, щоб не датися до 
ворожих рук два підпільники і одна підпільниця. Село Скварява: 
банда МҐБ застала в хаті квартируючих повсталих, які вбили двох і 
норанили трьох емведистів. 15 лютого 1948 р. вбито двох підпіль-
ниць в с. Бонище - Ірину Захарчук та Ірину Кілярську. 11 травня 
1948 р. у с. Лука повстанці роззброїли станицю стрибків, здобуто 9 
рушниць та автомат. 14 травня 1948 р. у перестрілці біля с. Почали 
вбито капітана МҐБ, а підпільник дострілився. Травень 1948 р. у пе-
рестрілці в с. Єлиховичі підпільник дострілився. 

і 

Бастіон замку у Золочеві 
Сьогодні Золочівський замок переживає період свого відро-

дження. Він має стати однією з найцікавіших відреставрованих 
оборонних споруд у Європі. Сенсаційними стали архітектурні зна-
хідки в його стінах - каміни, печі, проходи, що були замуровані і 
закладені в стінах XVII ст. Інтенсивної роботи у Золочеві, за слова-
ми Возницького, ще років на п'ять, аби кошти, 
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Після реставрації планується створити кілька музеїв - Музей 
східного мистецтва, Музей інтер'єрів. Замковий комплекс із "Ки-
тайським палацом" існуватиме, як філія ЛГМ. У частині великого 
палацу розміститься експозиція трагічних сторінок історії замку, 
коли він був в'язницею. У фондосховищах ЛГМ - 95 відсотків екс-
понатів. Знайшли ряд портретів людей, які мешкали у замку в XVII 
ст. Для огляду замок відкрито вже й тепер. 

СТРІЛОЮ ДОДОМУ. 
Від Золочева пряма дорога трасою Львів-Тернопіль поверне 

нас до Львова через Винники. Близько години відділяє нас від кін-
цевого пункту. Проте мандрівка Золотою Підковою продовжується. 
На Львівщині зосереджено близько третини всіх пам'яток архітек-
тури України. Ця земля рясніє руськими городищами, прецінними 
дерев'яними церквами, кам'яними храмами, фортецями, замками і 
палацами. На Львівщині 7 замків, і становище більшості катастро-
фічне. Значна кількість пам'яток архітектури, за словами Возниць-
кого, умисне доведена до катастрофічного стану. "... але про жодну 
кримінальну справу з тієї нагоди не чув за 40 літ" (Романюк П. 
Євангеліє від Пінзеля.- 4 та 6 червня 1996. - Молода Галичина) 

Південна Одіссея, Першим населеним пунктом на захід від 
Золочева є с. Ясенівці, перша згадка про яке датується 1473 р. В 
підпорядкуванні селищної ради с. Ясенівці є с. Княже, де прожива-
ли батьки Маркіяна Шашкевича і де часто бував поет. На території 
Княжого знайдено поселення залізної доби VIII-V ст. до Р.Х. 

При дорозі за Ясенівцями бачимо цвинтар вояків дивізії СС 
"Галичина" та каплицю. Гідно перепоховати їх останки вдалося 
лише у незалежній Україні. Велику роботу в цьому напрямку про-
вело товариство "Пошук", очолюване Інною Федущак. 

Далі по маршруту бачимо палац в с. Червоному (раніше с. 
Лядське). Із невеличким сильно перебудованим палациком в стилі 
ампір, до якого можна потрапити через прекрасну барокову браму 
пов'язано багато оповідей і достовірних переказів ХУІІІ-ХІХ ст. На 
горі поруч з палацом височіє ампірна каплиця, у якій знаходяться й 
могили власників села. Каплиця дуже зруйнована шукачами скар-
бів. Не вціліли й мармурові сходи, що вели до неї. За однією з ле-
генд, цю каплицю збудував один з власників села на пам'ять про 
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свого сина, якого випадково вбив на полюванні. За іншою - що тут 
поховано якогось татарського хана. 

Путівники 1920-1930 рр. рясніють історіями про останнього з 
роду великих землевласників Стембошів - Томаша та його єдину 
доньку Сузанну. Потім тут був монастир. Принагідно згадаємо, що 
в сусідньому с. Вільшаниці у німецькій родині вихідців з Баварії в 
1825 р. народився Антоній Шнайдер, відомий вагомим внеском у 
розвиток археології. Він був єдиним, хто рятував цінні археологічні 
иам'ятки княжого Високого Замку у Львові, коли поляки споруджу-
вали там горезвісний копець Люблінської унії. 

В роки Другої Світової війни на території с. Червоне був німе-
цький концтабір, в якому гинуло населення багатьох сусідніх сіл. 
Па цих теренах активно діяли партизанські загони. Ще у 1946 р. у 
боротьбі між повстанцями та представниками більшовицької оку-
паційної влади спалахнули приміщення школи, сільради, клубу, бу-
ло вбито голову виконкому Дубаса, секретаря Яремовича і вчителя-
комуніста Горішнього. Щоб стерти пам'ять про опір, більшовики 
вдалися до перевіреного засобу: перейменування з "Лядське" на 
"Червоне". Так сталося із святою для українців назвою Унева. За-
мість неї на картах від 1968 р. фігурує назва - "Межигір'я". 

Прямуємо трасою на Словіту. В цій місцевості виявлені речі 
бронзової доби ІІ-І тис. до Р.Х. Село засноване у 1442 р. Тут був 
( ловітський монастир, початки якого сягають XV ст. Наприкінці 
XVI ст. зруйнований, а у 1616 р. відбудований. Сучасна будівля жі-
ночого Василіанського монастиря походить з 1843 р. При монастирі 
існувало дві школи - для монахинь та окремо для сільських дівчат. 
Словітські ліси славні своїми грибами. Над селом височіє свята гора 
и скульптурою Діви Марії на вершині. Ймовірно, що у дохристиян-
ські часи тут було поганське капище. Пам'ятник Т.Шевченку в селі 
відкрито у 1964 р. до 150-річчя з дня народження. 

На території наступного пункту - с. Ясенівки - археологічні 
розкопки виявили чотири кургани бронзової доби. 

Наступним населеним пунктом після Ясенівки по трасі є с. 
Підгайчики, вперше згадане в письмових джерелах у 1397 р., далі 
с. Куровичі - згадане вперше у 1443 р. та с. Чижиків. 

Останнє розташувалося на р. Кабанівці всього за 8 км від 
Львова. Під час археологічних розкопок досліджено поховання 
бронзової доби II тис до Р.Х. та могилу родового вождя І-ІІ ст. по 
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Р.Х. з бронзовим римським посудом, а також сліди поселення ІІІ-ІУ 
ст. Про прадавнє залюднення прильвівських теренів свідчить і зна-
хідка знарядь кам'яної доби у с. Чишки, яке знаходиться в 2 км від 
траси біля самого Львова. 

Додатки до маршруту "Золота підкова Лева" 
ДОРОГА 1. (Зарваниця-Плугів-Поморяни) ДОРОГОЮ 

ЗЦІЛЕННЯ. Першим на шляху до тілесного і духовного зцілення 
нас зустріне с. Зарваниця. То - знане віддавна українське місце 
прощ на Галицькому Поділлі (Енциклопедія Українознавства, т.2). 
До села від Золочева всього 4 км. Дорога, яка веде до храму, збудо-
вана при допомозі п. Модеста Буровея, начальника Облшляхбуду. 
Прочани з цілої України й інших країн несуть шану Зарваницькій 
Божій Матері.6 

Чудотворна ікона Богородиці за переказом походить з 1240 р,, 
із часу татаро-монгольського нищення Києва, руйнації церков і мо-
настирів. Уцілілі монахи йшли в Галичину під захист місцевих кня-
зів, з якими рахувався Батий. 

Як прошкував до Теребовлі одинокий чернець, застала його 
ніч в лісі. Засинаючи він щиро молився за свій знедолений край, 
благаючи заступництва Матері Божої. І з'явилася йому Пречиста 
Діва Марія, поблагословила й покрила своїм омофором. Прокинув-
шись, монах побачив диво: надприродний блиск посеред долини. 
Перемагаючи біль од ран, він підійшов до джерела, в якому побачив 
ікону Матері Божої з Дитятком Ісусом на руках. То її віддзеркален-
ня світилося у повітрі над долиною. Монах впав на коліна і став 
щиро молитися, омиваючи рани водою з джерела. Невдовзі до нього 
повернулися сили. Він вийняв ікону з води і, збудувавши в одній з 
печер келію, примістив туди ікону. 

Місце, де його "зарвав" сон назвав Зарваницею. Тому і село 
має таку назву. В історичних джерелах Зарваниця вперше згадуєть-
ся у 1458 р. В часи турецьких набігів на Україну (1683-1704) Зарва-
ниця була знищена, церква і монастир спалені, багатьох селян і мо-
нахів було вбито або забрано в полон. Але люди знову поверталися 

6 Матеріал подається за виданням: Збудіть мені святиню. Зарваниця 1240-1995, -
Львів; Свічадо, 1995. 
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сюди, відбудовували село, церкву, монастир, який проіснував аж до 
І Іершої Світової війни. 

Митрополит граф Андрей Ш е п т и ц ь к и й багато сил і коштів 
спрямував на те, щоб повернути благодатну землю села Зарваниця 
Церкві. Завдяки його щедрій допомозі в 1922 р. побудовано монас-
тир святого Івана Хрестителя Монахів Студитів. Цей монастир зна-
ходився на узгір'ї на південному заході від села. Ігуменом був Кли-
ментій Шептицький, а настоятелем - Никон Цюсьняк. В монастир-
ській бібліотеці зберігалося багато книжок релігійного і світського 
імісту, котрими могли користуватися усі: ченці і миряни. Монахи 
мели взірцеве господарство: працювали самі і наймали на роботу 
місцевих жителів за платню, бідним і калікам жертвували хліб із 
своєї пекарні. На р. Стрипі працював монастирський млин, який пі-
сля реконструкції давав іще й електричний струм для монастиря і 
села. 

При монастирській церкві організували хор із сільської молоді, 
яким керував інок Максим Кушлик; організували курси для дітей-
школярів. Навчали історії, географії України, богословським нау-
кам. Хлопців тут вчили також садівництву, городництву, народному 
иромислу - лозоплетінню. Створили ці курси ієромонах о. Андрій 
та ієродиякон о. Теофан. Неодноразово в Зарваницю приїжджав Йо-
сип Сліпий, майбутній кардинал і патріарх греко-католицької церк-
ви. Біля монастиря стояла дерев'яна церква, місце молитов жителів 
села і довколишніх сіл. 

До совіцької окупації в Зарваницю прибували десятки тисяч 
прочан. То був вияв суто народної, масової культури. Можливо то-
му примітивні, але щирі, сповнені глибокого релігійного чуття по-
пулярні пісні у колах галицької інтелігенції міжвоєнного часу оде-
ржали були злегка іронічне означення "зарваницьких мотивів". 

Правдивою загрозою для національної культури стало зіткнен-
ня із соціалістичною маскультівською псевдокультурою, яка спира-
іася на силу і беззаконня окупаційної радянської влади. У 1940 р. 
монастир розігнали, але в час війни монахи знов повернулися і від-
будували монастирські приміщення й церкву. У 1944 р. більшовики 
шищили церкву і частину села. 

Активний спротив зустрічало тут впровадження нових більшо-
вицьких порядків. Так, 2 травня 1946 р. повстанці роззброїли ста-
ницю стрибків у Зарваниці, а 7 травня 1946 р., наткнувшись на бі-
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льшовицьку засідку, в перестрілці вбили двох енкаведистів. Проте й 
збройний опір не допоміг. Того ж-таки року монастирські землі пе-
редали місцевому колгоспу, кам'яну огорожу та господарські буді-
влі розібрали і цим остаточно ліквідували монастир. 13 липня 1960 
р. динамітом підірвали капличку і засипали джерело. 

Для сучасників того святотатства, укладачів Історії міст і сіл 
УРСР єдино важливим виявилося повідомлення про жителя Зарва-
ниці Ковалика О.М., який у складі Першої кінної у 1919 р. брав 
участь у встановленні радянської влади, за що урядом панської 
Польщі його страчено. Згадали в цьому виданні енциклопедичного 
характеру також і свинаря Чижа Я.С. із місцевого колгоспу. Зі слів 
жительки Золочева Марії Крутник про цього достойника довідує-
мося: щоб "створити" знаменитого свинаря, для нього скуповували-
ся найкращі свині з усієї округи. Коли до Чижа мав приїхати сам 
Хрущов, його хату прикрасили меблями і килимами. По від'їзді ге-
нсека, він не віддав те все назад, хоча хотіли забрати. 

У 1991 р. капличка була відбудована, джерело очищене. Мона-
хи Студити розпочали будову монастирського комплексу - Святот-
роїцького монастиря з підземною церквою Воскресіння Христового 
і надземною церквою Всіх Святих Української Землі. Від кожного з 
нас, від наших молитов, внеску праці наших рук, пожертв залежить 
чи вдасться збудувати монастирський комплекс у Зарваниці, який 
мав би стати українським Люрдом, місцем паломництва і відпусту. 

За Зарваницею знаходиться с. Плугів, де за переконанням на-
віть парижан "під великим-великим мостом ви побачите джерело. 
Вода в ньому має магічну силу". Понад три століття тому на околи-
ці села лежало велике озеро, а неподалік від нього били із землі 
джерела. Легенда стверджує, що неподалік зупинився під час похо-
ду зі своїм військом Богдан Хмельницький. Польський загін віро-
ломно напав на табір, захопивши в полон 40 важкопоранених коза-
ків. Зв'язавши їм руки, їх живцем кинули в озеро. Гетьман наказав 
поставити на цьому місці великий срібний хрест, а неподалік збуду-
вати церкву. Вже упродовж століть люди — спочатку із близьких сіл, 
а потім і здалеку приїжджали - йшли до козацького джерела, і бага-
то з них поверталися додому здоровими. За ніч вода джерела гоїла 
рани. 

Хрест Богдана Хмельницького простояв аж до часу, коли 
польська влада для відновлення залізничного сполучення Львів-
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Тернопіль розширила Плугівський міст (1923). Насип зачіпав коза-
цьку реліквію, і тоді з Хреста зробили образ Божої Матері і поста-
вили його на спеціально збудований фундамент на схилі насипу. У 
черговий раз реконструюючи міст, радянські будівничі розпочали 
роботи з того, що закопали углиб насипу скульптуру і джерела. 
( ьогодні вода витікає з-під насипу бетонним рівчаком, але мало хто 
знає, що цей хід має довжину 10 м. Місцеві дітлахи добуваються до 
іабетонованої зусібіч порожнини у простору кімнату у насипі, де і 
нині стоїть легендарна скульптура Матері Божої, а поряд б'ють 
угору 8 джерел, як фонтани. Вузьким рівчаком чудотворна вода вн-
икає назовні до непримітної кринички і водойми. Якимось чудом 
до наших днів збереглася і церква. Не тане людський потік до Плу-
гова і сьогодні. Приїздять із Польщі, Німеччини, Франції, країн ко-
лишньої Югославії.7 

Дорогою до Поморян - містечка, яке розташоване за 27 км на 
південь від Золочева, милуватимемося мальовничими рельєфами 
Нороняків із гострими вершинами й крутосхилами, які нагадують 
хребти, порослі лісом. У багатьох місцях виступають гірські поро-
ди, зустрічаються притаманні карстовим явищам печери, воронки, 
їй ики, таємничі провалля. Багата тут фауна і флора. 

Місто зруйнованих пам'яток і незруйнованих душ - таким по-
бачила це містечко кореспондент Молодої Галичини Галина Миць . 
Поморяни - старовинне галицьке містечко, першу письмову згадку 
про яке маємо за 1437 р. Тоді ж магнати Свинки збудували тут де-
рев'яну фортецю. Зведений на її місці у першій половині XVI ст. за 
наказом подільського воєводи Яна з Сієни, Поморянський замок 
входив в єдину оборонну систему району разом із Золочевим. Вигі-
дне стратегічне розташування, тристороннє оточення водою, фахо-
ва будова укріплень дозволили оборонцям замку витримувати на-
пади й облоги бурхливого XVII ст. Взяти фортецю було важко, 
адже до укріплень вів підземний хід, яким оборонцям з околиць се-
ііини підносили їжу. Татари влаштовували у тому місці засідки, че-
рез що одна частина містечка й досі має назву "Лапаївка". 

' Матеріал подано за свідченням мешканця с, Плугів Ю. Бургена "Магічна вода 
ьіля великого мосту", опублікованих у газ. "Експрес", 1999 р. 
н Миць Г. Місто зруйнованих пам'яток і незруйнованих душ. ІІ Молода Галичина. 

16 листопада. 2000. - С. 3. 
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У бібліотеці с. Київка Карагандинської обл. Надії Габріель, іс-
торику, потрапила до рук художня книжка про Поморяни, де писа-
лося, що в глибокі ями підземного ходу кидали приречених на 
смерть, на страту. Безстрашність, властива поморянцям, виявилася 
у час визвольних змагань: понад 200 мешканців містечка влилося до 
козацьких загонів (1648-1654). Жителі Поморян вистояли навіть то-
ді, коли Золочівський замок був взятий турками (1672). Але вже у 
1675 р. зазнав спустошення, коли його залога, не маючи достатньо 
сил до оборони, покинула фортецю. Таємним ходом, який вів від 
замку до Краснопущі, оборонці замку вийшли до лісу, щоб зачини-
тися у Свіржському замку. 

Незабаром фортеця була відновлена коштом тодішнього влас-
ника Собєського і знов зруйнована татарами (1684). Король Ян III 
Собєський витратив на свій улюблений Поморянський замок 25 тис. 
золотих. За такого фінансування фортеця була здатна витримувати 
татарські напади ще упродовж 1687-1695 рр. 

Про причину особливої прихильності Яна Собєського до По-
морянського замку та його околиць оповідає така легенда-
бувальщина: під час полювання у Краснопущі власник Поморян Ян 
Собєський заблукав і потрапив в печеру до пустельника. Монах за-
пропонував гостеві ложе, а сам ліг на землі. Уночі наснився ченцеві 
сон, що на голові Яна Собєського сяє корона. Вставши зі сну, він 
промовив своє пророцтво: "Ти будеш королем". "Якщо я буду ко-
ролем, то дам тобі стільки землі, скільки об'їдеш за один день і од-
ну ніч", - відповів Ян. Через два тижні вибори. Ян сів на троні і 
слова свого дотримав. Ченець на тій землі побудував монастир. За 
таке пророцтво і особливу благодать цієї землі й любив її польський 
король. 

І досі відбуваються щорічні паломництва у Краснопущу. їх, до 
слова, дуже гарно описав в одному із своїх творів Богдан Лепкий. 
Він оповідає, що з усіх сіл приходили люди, вбрані в селянський 
одяг, а з Поморян йшли в довгих жупанах, прикрашені коралями, 
золотим намистом. Вочевидь, то також є свідченням того, що у По-
морянах жили вільні люди, котрі не знали рабства. 

У XVIII ст. замок занепадає, втрачає вигляд фортеці, рештки 
якої були пристосовані під житлові приміщення. Мешканка Помо-
рян Іванна Гупало (81 р.) пригадує, як виглядав замок до війни: 
"...Як таке можна забути. Замок графа Потоцького - то була окраса 
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містечка. Розкішний сад, квіти." Власник замку навідувався в По-
моряни раз на три роки. Люди більше знали його сина, який їздив 
на поні і дружину, вродливу іспанку, яка зазвичай обдаровувала 
тих, хто виходив її зустрічати. 

За радянської влади цей замок належав спершу райкому ком-
партії, згодом приміщення віддали під профтехучилище. Старенька 
кухар училища згадувала, що коли після виселення райкому партії 
гогувала льохи замку для продуктів, то виносила звідти разом з ін-
шими кухарями людські скелети, загорнені у простирадла. Поради-
ли нікому нічого не казати, тому трупи закопували унизу у парку. 
То не нове - у підвалах замку енкаведисти мордували людей. 

Легенда про те, що граф, утікаючи, заховав у мурах замку ба-
гато золота, зашкодила будівлі: після війни тричі горіла, як вважа-
ють поморянці, не випадково. До нищення будівлі доклали рук ко-
питні партійці. Як попередні пошуки золота нічого не дали, їм ли-
шалося єдине - зруйнувати замок і аж тоді знайти скарб. Приміром, 
одна з пожеж почалася "викурюванням з замкової башти джмелів", 
які ніби-то жили тут роями. Коли полум'я розгорілося - замість во-
ди хлюпнули в нього відро бензину, себто - помилилися, а згасити 
не змогли чи не хотіли. Після відселення ПТУ приміщення було 
піддане на розграбування. Знищено все - столярка, підлоги, опален-
ня, руйнуються стіни. Парк довкола замку повільно перетворюється 
у очеретяні болота. Апеляція нардепа Д. Чобота до Президії Верхо-
шюї ради з цього приводу залишилася без відповіді. В такому стані 
пам'ятка перебуває дотепер. Останній мармуровий камін з замку (за 
словами Б. Возницького) , зник вже 2000 року. 

До пам'яток архітектури слід віднести козацьку дерев'яну цер-
кву, збудовану 1690 р. без жодного цвяха. Це - т.зв. Горішня церк-
иа. За радянських часів церква слугувала складом. Нині вона відрес-
і а врована, діюча. Є ще будівля костьолу з XVII ст. 

До війни в Поморянах була унікальна будівля - стара ратуша. 
V плані нагадувала літеру "П". Тепер лишилася тільки її третина. У 
1941 р. в неї влучила бомба. Для її реставрації потрібні великі кош-
ти. 

ДОРОГА 2. (Золочів-Лядське-Словіта-Унів-Перемишляни-
< кірж-Бібрка). За приповідкою "хто прямує, той дома не ночує", 
під головної траси Тернопіль-Львів за Ясенівкою рушаємо у нашу 
І Іівденну Одіссею (це свята земля Унева; замки у Свіржі та Старо-
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му Селі, дзвінка слава давньоруського Звенигорода). У с. Унів збе-
рігся прекрасний архітектурний комплекс оборонного монастиря 
XV ст., церква та будинки колишнього монастиря XIV ст. У монас-
тирі в 1606 р. перебував Іван Вишенський, який там написав "По-
сланіє до стариці Домініканії". При монастирі діяла друкарня (1648-
1770), де створено ряд стародруків, працювали українські друкарі 
Андрій Скольський, Дмитро Кульчицький, Симеон Ставницький. 
Книжки прикрашали гравюрами Іллі, М. Зубрицького, Є. Завадов-
ського, Мини, М. Фуглевича. На території монастиря відбувалися 
щорічні ярмарки, на яких торгували купці з Росії, Польщі, Австрії 
та інших країн. 

Замок у Поморянах 

До Другої Світової війни в Уневі був монастир оо. Студитів. 
Брат Митрополита Андрея Шептицького о. Климентій, ігумен оо. 
Студитів провадив велику роботу з професійного виховання молоді. 
В Уневі були майстерні з вивчення кравецтва і столярної справи. 
Тут провів роки навчання великий скульптор Лемківщини Григорій 
Пецух. 

Мужньо обороняли українські патріоти національну святиню 
при наступі на край радянських військ. 30 вересня 1944 р. біля сіл 
Унів-Пинятин 700 червоних окупантів 26 разів атакували відділ 
УПА. Вони втратили близько 140 вбитими, у тому числі полковни-
ка і 7 лейтенантів та до 120 пораненими. 
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Поморяни. Замок. Палац. Фото 1978 р. 

Тепер, у 1990-х рр, під час ремонту при перекритті даху мона-
стирської церкви Успення Пресвятої Богородиці, було знайдено 
сховок із великою урочистою церковною чашею, щоденною малою 
чашею, двома дискосами для проведення причастя, амфорою, мит-
рополичим скіпетром, церковною літературою, альбомом кольоро-
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вих репродукцій Лувра, зібраними творами Григорія Квітки-
Основ'яненка, підручниками української та німецької мов, книгою 
на івриті. Предмети пролежали понад 40 літ і віднайдені тоді, коли є 
в них велика потреба. 

Районний центр Іїеремишляни розташований у верхів'ї р. 
Гнила Липа, притоки Дністра. Перебуваємо у місцевості з унікаль-
ними за красою краєвидами. Перемишлянський район - це північ-
но-західна частина Подільського плато, відома під назвою Опілля. 
Північну природну границю Перемишлянського району становлять 
Гологори - розчленований річковими долинами (Гнилої Липи, Зо-
лотої Липи, Свіржа, Лугу) уступ, який стрімко обривається до низо-
вини. Гологори - вододіл Прип'яті, Вісли, Дністра. Пересічні висо-
ти - 350-400 м. над рівнем моря. Вершини і крутосхили вкриті лі-
сом, який займає понад 30 відсотків району. Висока залісненість 
робить місцевість цікавою для тих, хто полюбляє "тихе полюван-
ня". Ліси сприяли активній діяльності УПА на цих теренах. В серп-
ні 1947 р. у селах Подусів, Станимір, Біле та у Лагодівському і Чор-
ному лісах відбувалися сутички з бандами НКВД та з емведистами, 
які проводили облави. 

Назва міста суголосна багатьом: "Перемишль", "Перемиль" і 
споріднює з відомими давньоруськими поселеннями. Вже в добу 
неоліту, III тис. до Р.Х., тут існували великі поселення Трипільської 
культури. Виявлені глиняний посуд і знаряддя праці доби бронзи (II 
тис. до Р.Х.) та раннього заліза (І тис до Р.Х.), а також могильники І 
ст. по Р.Х. Знахідки доводять сталість проживання і життєвого три-
бу на цих теренах протягом тисячоліть. Перша письмова згадка -
1437 р. У документах XVI- XVII ст. Стрічаємо імена магнатів, влас-
ників селища - Уляницьких, Поляновських, Куропатницьких. З ар-
хівних джерел відомо, що у пізньому середньовіччі в Перемишля-
нах був замок, проте дат його будівництва і руйнування не вдалося 
віднайти. У 1515 р. татари дощенту зруйнували Перемишляни. Вали 
і оборонні споруди були відбудовані заново в середині XVIII ст. 
Перемишляни укріплено земляним валом і ровом. Для входу в місто 
у валах було дві брами і хвіртка. 

Тут оселяються дрібні торговці і ремісники. Зберігся опис міс-
та-фортеці і оборонного двору, на основі якого відтворено його зо-
внішній вигляд. У 1645 р. збудовано костьол, який зберігся до на-
ших днів. Біля залишків міських валів є мурована церква оборонно-
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го типу. У Перемишлянах побував під час подорожі Ульріх Вердум 
і описав місто (1 грудня 1671). Він писав, що за міськими валами 
знаходився укріплений монастир домініканців. Цей опис та інвен-
тар замку (1698) дають повне уявлення про його тодішній вигляд. 
1 Іагірикінці XVII ст. власником Перемишлян був коронний хорун-
жий Сенявський. 

На початку XX ст. існувала залізниця Львів-Потутори, що по-
іитивно відбивалося на економічному житті міста, де була станція. 
У роки війни в Перемишлянах німці на привселюдній екзекуції роз-
стріляли трьох чоловік за приналежність і за сприяння УПА (9 лис-
топада 1943). 

Село Свірж розкинулося понад одноіменною рікою, лівою 
притокою Дністра. Близько 4 км відділяє нас від гори Камули (473 
м над рівнем моря). Це найбільша вершина Подільської височини та 
исієї Східноєвропейської рівнини аж до Уралу. 

Замок-палац у Свіржі 
Від місцевих жителів можна почути легенди, пов'язані з горою 

і а кам'яною печерою. Археологічні розвідки, проведені біля хутора 
Хутиська в урочищі Стежках виявили поселення, яке існувало тут у 
III- I V ст. У давнину то було місто, уперше згадане 2 жовтня 1427 р. 
під час перебування тут короля Володислава II. Друга згадка зафік-
сована у 1443 р. Розмежування на місто і село з такою назвою зафі-



56 

ксоване 22 вересня 1449 р. і тривало до Першої Світової війни. Те-
пер - це тільки частини села. До початку XVI ст. в документах час-
то згадується прізвище Мартина Романовського, власника Свіржа. 
(Можливо, був він власником і с. Романів, яке розташоване поряд із 
Свіржем). Селище мало водяний млин, корчму, пивоварню. Завдяки 
наявності високоякісної глини розвивалося гончарство. Католиць-
кий костьол існував ще з XV ст. У 1541 р. його дерев'яна споруда 
завалилася і було споруджено муровану у стилі ренесансу, яка збе-
реглася. 

Свірзький замок - пам'ятка XV ст. Вперше згадується, як вла-
сність шляхтичів Свірзьких (1530). У 1578 р. Свірж із трьома лана-
ми землі належав Христофору Свірзькому. Існуюча будова нале-
жить вже до часу, коли маєтки перейшли у власність Олександра 
Цетнера, одруженого із Ганною Замойською. Над брамою фортеці 
встановлені їх герби. У той час містечко мало міцний замок, оточе-
ний непрохідними болотами і ставками, а в підніжжі мурів - ровами 
і звідним мостом (тепер він постійний). Замок розташований на пі-
внічному сході від села на дещо відокремленому підвищенні, що 
має назву Белз. Площа його має форму неправильного чотирикут-
ника. Будинки двоповерхові групуються коло двох майданчиків. 
Між собою частини розділені мурами. Одна частина, та, що вища, 
використана для житла, а інша мала господарське призначення. Ця 
остання мала браму з окремим під'їздом із західної сторони по схи-
лу гори. Чотири приміщення господарської частини використовува-
лися як стайні. 

Замкові притаманний палацовий тип архітектури. Перебудова 
замку і укріплення припала на час будівництва у Львові двох арсе-
налів: королівського і Сенявських. Тому існують припущення, що і 
Свірзький замок побудований автором львівських арсеналів - гене-
ралом артилерії і спеціалістом з бойових укріплень Павлом Гродзі-
цьким. 

Незважаючи на вигідне стратегічне розташування, його спали-
ли татари (1648), в часі визвольної війни не раз здобували козацькі 
загони. Тільки згодом він вистояв турецьку облогу і захистив у 
своїх мурах залогу з Поморянського замку. В 1907 р. до 
Свіржського замку, занедбаного попередніми власниками Цетнера-
ми, прибув граф Роберт Ламезан. Відреставрував, оздобив, озброїв. 
Та замкові виразно не таланило у XX ст. Під час Першої Світової 
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війни потрапив у район бойових дій. 2 вересня 1914 р. згорів. Після 
війни Ламезан знову відреставрував замок. 8 травня 1946 р. в с. 
Свірж повстанці знищили більшовицький танк. 

За радянських часів замок був розграбований. Проте його 
цікавий фасад з двома вежами і брамами часто експлуатувалася як 
гло до фільмів. Мальовниче село Свірж ставало то Парижем, то 
І асконією, то Аррасом, то Бетюном. Тут знімався фільм за сюже-
том книги О. Дюма "Три мушкетери". Тепер його "реставрують" 
ось уже три десятиліття. Коли у 1967 р. замок мав намір взяти під 
опіку директор ЛГМ Борис Возницький, на будівлю претендувала 
столична спілка архітекторів. На жаль Возницький відступився. Те-
пер після всіх прожектів і втрат майже безгоспний замок передали 
лісництву. 

До недавнього часу тут планувалося розмістити резиденцію 
Президента, але чи здійсняться ці плани - невідомо. Проте, майже 
повністю відреставрований замок можна оглянути. Перед замком 
шаходиться костел XV ст. 

На пам'ять про облогу Львова військом Богдана Хмельницько-
ю неподалік від замку свого часу була встановлена скульптура свя-
іого Яна з Дуклі, заступництво якого начебто врятувало Львів. Біля 
шмку знаходиться невідомого призначення, можливо, просто деко-
ративна вежа. Вона, однак, теж служить непоганим тлом для зйомок 
історичних фільмів. 

В околицях замку є декілька чудових джерел, які вважаються 
піиіощими. В обширному ставі водяться коропи і карасі, а ліси нав-
коло Свіржа багаті грибами. 

Бібрка розташувалася у долині ріки Боберки, лівої притоки 
Дністра. Назва селища і ріки вперше зустрічається у Галицько-
Ііолинському літописі за 1211 р. Тут вже в XV ст. існувало містеч-
ко, яке одержало Магдебурзьке право (1569). Бібрка вважалася має-
іпістю польського короля і належала до Львівського староства. У 
М74 р. пожежа так знищила місто, що польський уряд звільнив йо-
і о від податків на 10 років. Відомі ще і села Бібрка Стара і Нова. 

У 1790 р. Бібрка дісталася одному з найбагатших галицьких 
и-млевласників меценатів графу Скарбку. Містечко 1880-х рр. по-
і іаг із спогадів Уляни Кравченко, що три роки вчителювала тут, і 
яку Іван Франко називав "Надбібрянкою" і "Бобрецькою пташкою". 
Іван Франко навідував письменницю в Бібрці і любив відпочивати 
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на порослому соснами високому горбі з каплицею. У Бібрці також 
варто оглянути костьол, фундований у 1405 р. Завішею Чорним. 

Бібрка потрапила до книги рекордів України, як найменше за 
площею українське місто. 

Поруч із Бібркою біля с. Стоки відділ УПА звів два бої з вели-
кими відділами енкаведистів, підтримуваних артилерією і танками. 
Повстанці знищили до 300 окупантів. 16 лютого 1948 р. в с. Романів 
ворог втратив 7 убитими. Загинув і повстанець - вскочив у крини-
цю. 

На шляху із Бібрки проминаємо с. Грилів, де за свідченням О. 
Мацюка відкрите найбагатше поховання з відомих на сьогодні у 
т.зв. Пшеворській культурі в Європі. 

Старе Село простяглося вздовж залізниці Львів-Івано-
Франківськ. Неподалік вокзалу - руїни замку. 

Вежа замку у Старому Селі 
Вперше Старе Село згадується у 1442 р. Зруйноване турками 

(1498), татарами (1648). Популяризатор історії Східної Галичини В. 
Лозинський подає рік побудови замку - 1654. Проте через 30 літ він 
знову був у руїнах. "Енциклопедія краєзнавства Галичини" Шнай-
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дера, видана у XIX ст. подає історію піднесень і спадів поселення. 
Владислав Домінік, князь Острозький і Заславський будує (1642); 
здобуття і руйнація військами Б.Хмельницького (1648); 1654 - по-
будова; витримав турецьку облогу 1672; 1680-ті рр. - руїна. Лише 
Сенявські на початку XVIII ст. відреставрували замок і перенесли 
сюди арсенал. Замок укріпили гарматами і моздірами. Замок пере-
ходить до Чарторийських (1731), а згодом - до магнатів Потоцьких 
(1809). Замкову резиденцію перетворювано на пивоварню, виноку-
рню, склади. Але треба віддати належне міцності цих стін. За Б. Во-
іницьким, ще за його пам'яті в приміщенні замку Старого Села діяв 
клуб, демонструвалися фільми. 

Замок у Старому Селі 

Унікальну споруду з оборонними мурами з каменю і цегли до 
І м заввишки і 2 м ширини з периметром у 500 м., замок, що при-
крмиав колись надійно Волоський шлях - передали заготконторі. 
І грмторію перетворили на звалище кісток великої рогатої худоби. 
І і пер ще можна бачити, що він займає площу у формі неправиль-
ного п'ятикутника. З шести башт збереглося три. На стінах зрідка 
розкидані бійниці. І якщо на сьогодні майже в жодному з українсь-
ких замків оборонних стін не збереглося, то тут це завершення є у 
иигляді аттика, оздобленого аркатурою. Башти вищі від стін. Од 
цього споруда робиться особливо монолітною. Дуже приваблива 
«хідна башта, завершення якої вирізьблено у вигляді розгорнутої 
корони. З XVIII ст. побудовано браму від заходу. На вежі - герб з 
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літерами Ш)ХО¥2\У8Ь8 (Владислав Домінік, Князь Острозький і 
Заславський, Воєвода Сандомирський, Луцький Староста). 

Слід оглянути також дерев'яну Іванівську церкву, побудовану 
у 1742 р., а також піщані кар'єри, звідки кварцовий пісок іде на 
львівські склозаводи для виробництва скла і кришталю. 

На околиці у с. Черепин експедиція, очолювана Ларисою 
Крушельницькою, найшла групу пам'яток ранньоскіфського часу -
доби раннього заліза. Ця земля здавна цікавила археологів. Околиці 
Старого Села, Черепина, Давидова, Звенигорода, які належать до 
найдавніших поселень на Львівщині - колишнє Звенигородське 
князівство. 

Село Звенигород знаходиться в родючій улоговині, захищеній 
від вітрів. Найдавнішою є знайдена тут палеолітична стоянка мис-
ливців (близько 15 тис. років тому). З ПНІ тис. до Р.Х. походить 
могильник землеробів в урочищі Гоєва Гора. Знахідки поховань 7-4 
ст. до Р.Х. свідчить про населення, яке проживало тут у ранньозалі-
зну добу. На межі нової ери тут проживали слов'янські венедські 
племена, про що свідчать знахідки на території урочища Гоєва Го-
ра. 

Звенигород був укріпленим містом, відігравав помітну роль у 
політичному житті Південно-Західної Русі. Перша літописна згадка 
у "Повісті врем'яних літ" за Лаврентіївським списком датується 
1086 р., а за Іпатіївським - 1087 р. То повідомлення про вбивство 
під воротами фортеці Володимирського князя Ярополка. Найбіль-
шого розвитку місто сягнуло в 12 ст. за князя Володимирка (1124-
1153), внука Ярослава Мудрого. Він - батько відомого галицького 
князя Ярослава Осмомисла (1153-1187). 

У 1126 р. до Звенигородського було приєднано ще й Переми-
шльське князівство, а в 1141 р. - Теребовлянське. Тоді Володимир-
ко переніс столицю із Звенигорода у Галич. Звенигород намагався 
здобути київський князь Всеволод (1144, 1146), але фортеця висто-
яла. Тільки в 1241 р. Звенигород здобув і зруйнував Батий. 

Від городища у центрі села збереглося на горбі місце колиш-
нього дитинця, оточене болотом. Місто складалося з внутрішньої і 
зовнішньої частин, де внутрішнє було оточене валами, залишки 
яких можна бачити і тепер. Найціннішою пам'яткою на території 
городища є фундаменти кам'яної церкви XIII ст. 12,49*10,6 м з біло-
го тесаного каменю. 
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Болотиста місцевість сприяла доброму збереженню архітекту-
рних пам'яток, особливо дерев'яних. Недаремно Звенигород нази-
вають українським Новгородом. Величезна заслуга у дослідженні 
Звенигорода належить професорові Ігорю Свєшнікову. Деякі зі зна-
хідок, очолюваних ним експедицій, є унікальними. Наприклад, єди-
на збережена в Україні берестяна грамота. Вона тим цікавіша, що 
иисана простою жінкою - вдовою. Це показує, що освіта у княжій 
Україні-Русі була доступна всім, а не тільки вищим сферам суспіль-
к'№ТтТЇ* ЯО Ж& " і Ч Н А І : А 7 П Г ' 

НЛИДАШ* 

Звенигородська берестяна грамота 
У перекладі на сучасну українську мову її зміст звучить так: 

Під Говенової до Нежниця. Дай 6 десять кун лодієнних (за оплату 
перевозу лодіями - човнами), сказав Говен, коли йшов на суд (Бо-
жий, тобто, коли помирав) а піп записав. А дай Луці. Якщо не від-
писи, то я у князя візьму отрока (слугу), швидко приїду, а то тобі в 
більшу (в більшу суму) увійде (обійдеться)". 

Легко собі уявити отого бритоголового князівського "отрока", 
ілс річ не в цім. Знайдена у Звенигородці грамота є безцінними 
джерелом до вивчення розмовної давньоукраїнської мови. Деякі зі 
• мів, вжитих у грамоті - водаси (віддаси), приєдю (приїду), прижь 
(швидко) і нині побутують в діалектах Волині, Буковини і середньої 
І Індциіпрянщини. 

У 1716 р. на території колишнього княжого замку Адам-
Микола Сенявський наказав за проектом інженера Кемпенгаузена 
•кіс ипати ще більший пагорб і побудувати новий замок-фортецю. 
Іи Г)ув чотирикутний у плані замок з баштами, глибоким ровом і 
ч.іскжолом. Та й він був знищений в середині XVIII ст. 

Останній населений пункт по дорозі до Львова - Винники. Це 
одна з найдавніших осель в околицях Львова. Винники були за-

иоднені вже у ІУ-ІІІ тис. до Р.Х. 
Перша писемна згадка про Винники з'явилася 22 серпня 1352 

року. Па території Винник тоді розміщалися млин, рибний ставок та 
шинок. Поруч пролягав відомий з XV століття Глинянський шлях, 
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який вів на Волощину. Магдебурзьке право Винники отримали у 
XIV ст., майже на 10 років раніше від Львова. Мабуть, замок у Вин-
никах існував ще у княжі часи, але перші згадки про укріплену са-
дибу власників Винник відносяться до XVII ст. Останнім власни-
ком замку був єпископ Самуїл Головінський, який у 1778 році пе-
редав його у дар цісаревій Марії-Терезії. Цього ж року до замку бу-
ло перенесено тютюнову фабрику. 

Відтоді з маленького містечка Винники перетворилися на по-
важний, як на ті часи, промисловий центр. Без перебільшення мож-
на сказати, що все, побудоване з того часу у Винниках - побудоване 
з тютюнового диму. У XVIII ст. замок і розміщена у ньому фабрика 
горіли, після чого споруда була перебудована відповідно до вимог 
промислового об'єкту. Але в основному будинок успадкував плану-
вання від замку. На сьогоднішній день винниківська тютюнова фа-
брика - найстаріша в Україні. 

Найдавніший храм Винник - костьол Вознесіння, збудований у 
стилі рококо у XVII ст. Про гору Лисівку, біля підніжжя якої стоїть 
храм, зберігся переказ, що сюди на свій шабаш зліталися місцеві ві-
дьми. Мабуть, це відгомін про поганське капище на цій горі. 

У Винниках провів свої дитячі роки уславлений літератор Ле-
опольд фон Захер-Мазох, від імені якого й походить психіатричний 
термін "мазохізм". Українське середовище Винник, якому Мазох 
завдячує першими дитячими враженнями, згодом справило значний 
вплив на його творчість. Це ж можна сказати про ще одного талано-
витого львів'янина - Юрія Винничука (Юзя Обсерватора) з газети 
"Поступ". На винниківських просторах виколисувався його енцик-
лопедичний дар - журналіста, історика, філософа, автора книг "Ді-
ви ночі", "Легенди Львова", "Кнайпи Львова". 

Високою національною свідомістю мешканці Винник відзна-
чалися завжди. У листопаді 1918 року у Винниках було сформовано 
окремий полк українського війська. 

Минаючи Чортівську скелю, винниківський ліс та озеро, улю-
блені місця відпочинку львів'ян, наближаємося до Львова. Наша 
мандрівка закінчена. 

Можна йти на каву. 
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ПРИКІНЦЕВІ ЗАУВАЖЕННЯ 
Олеський, ГІідгорецький, Золочівський замки, а також музей-

садиба Маркіяна Шашкевича є філіями Львівської галереї мистецтв. 
Вихідний день - понеділок. Вступ екскурсій - з 1100 до 1600. 

Вартість вхідного квитка до Олеського замку: 
Для дорослих 2 грн. 
Для дітей і студентів 1 грн. 
Екскурсія 15 грн. 

Вартість вхідного квитка до Золочівського, Підгорецького за-
мків та музею-садиби Маркіяна Шашкевича: 
Для дорослих 1 грн. 
Для дітей і студентів 0,5 грн. 
І екскурсія 10 грн. 

Канапки, чай чи каву краще брати з собою. Гроші бажано мати 
у дрібних купюрах - практика показує, що у закладах малих міст і 
сіл часто не знаходиться решти з більших купюр. Студентам варто 
прихопити з собою студентські квитки. 


