
Олеський замок

Один з найдавніших в Україні  Олеський Замок займає вершину високого 

пагорба,   який   слугував  основою  укріплення.  Нижче,  по  схилу  гори,  кільцем 

проходив вал із частоколом, а далі - ще одна лінія оборони у вигляді валу з ровом, 

наповненим водою. На рівнині були непрохідні мочари, утворені річкою Ліберцією. 

Уперше замок згадується в 1327 р., коли ним володів галицько-волинський 

князь Юрій II - син мазовецького князя Тройдена і  княгині Марії. Це дає підстави 

вважати, що засновником замку міг бути один із синів Галицько-Волинського князя 

Юрія Львовича - Андрій або Лев.

 При  заснуванні у  план  замку  заклали   муроване  овальне  укріплення. 

Протягом XIV ст.,  перебуваючи на межі галицьких і волинських земель, а згодом 

опинившись на кордоні між Польщею і Литвою, Олеський замок постійно змінював 

своїх  господарів.  Спершу  він  належав  князю  Любарту  потім  Олександру 

Корятовичу, а в 1390 р. угорський намісник Галичини князь Владислав Опольський 

передав  замок  галицькому  католицькому  єпископату.  В  1432  р.  Олеський  замок 

здобув  Владислав  Ягайло  і  передав  його  Янові  з  Сієни,  нащадки  якого  стали 

називатися Олеськими. Вони володіли замком до початку XVI ст. 

У 1511 р. володіння було поділено між двома доньками Петра Олеського. 

Поступово укріплення перетворилося на магнатську резиденцію. Згодом тут було 

зведено  надбрамну  башту,  каплицю,  кілька  корпусів  помешкань,  викопано  й 

облаштовано колодязь глибиною близько 42 м. Значна розбудова  Олеського замку 

припадає на початок XVII ст., коли в 1605 р. каштелян львівський і воєвода руський 

Іван Данилович з роду Гербуртів одружився з Софією Жолкевською і став власником 

замку.  Особливу  увагу  при  розбудові  резиденції  було  приділено  архітектурно-

пластичному опорядженню замкового двору і житлових приміщень.  Замковий двір 

облаштували відкритими аркадами,  а  входи в корпуси облямували білокам'яними 

порталами ренесансної стилістики. У такому середовищі виховувалася донька Івана 

Даниловича Софія,  яка у 1627 р.  вийшла заміж за краківського каштеляна Якова 

Собеського і через два роки в Олеському замку народила сина - майбутнього короля 

Польщі Яна III Собеського. У 1682 р., будучи королем Польщі, Ян Собеський став 

власником Олеського замку, сплативши борги Конецпольських, які володіли замком 

з 1647 р.

         При Яні Собеському занедбаний замок порихтували, внаслідок чого надбрамна 

башта та  дахи набули барокових рис.   Cеред численних спадкоємців  і  власників 

замку, його відновленням з 1719 р. грунтовно займалися Жевуські, які перетворили 

замок на розкішну резиденцію та облаштували парк. Але в 23 січня 1838 р. під час 

землетрусу замок зазнав ушкоджень. Не менше пошкодили його й самі власники. Якось випадково в одній з кімнат було 

знайдено замурований скарб. І відтоді почалися гарячкові пошуки інших коштовностей: розбивалися стіни з розписами,  

руйнувалися каміни, знімалися підлоги. На кінець XIX ст. Олеський замок перетворився на руїну. 
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За зібрані в 1882 р. у Львові кошти замок викупили, і він перейшов до рук 

держави. Були різні думки щодо його використання. Пропонувалось відкрити тут 

інтернат для студентів учительської семінарії. Крайовий сейм вважав за найкраще 

віддати  споруду в  розпорядження монастиря.  Побутував  і  такий варіант:  в  одній 

частині приміщення обладнати народну школу, а в другій - музей Яна Собеського. 

До 1939 р. замок використовується під сільськогосподарську жіночу школу.  Багато 

випробувань  зазнала  будівля  і  в  роки  Другої  світової  війни:  у  ній  розміщалися 

військові склади. У наш час замок відреставровано і розпочалося нове життя: тут 

створено  музей-заповідник  -  відділ  Львівської  картинної  галереї. 

За матеріалами інтернет-ресурсів:                                                            

www.thisisukraine.org

www.castles.com.ua

www.7chudes.in.ua

www.dailylviv.com    

                                                            

                                                                     Підгорецький замок

       Недалеко від Олеська розташований замок у Підгірцях - визначна пам'ятка 

історії  та  архітектури  України  XVII  ст.  Замок  збудував  на  замовлення  великого 

коронного  гетьмана  Станіслава  Конецпольського  архітектор  Андреа  дель  Аква  в 

1635-1640 рр. Пізніше власниками були Ян III Собєський, Радзивілли, Жевуські. До 

замкового ансамблю входять палац, оточений бастіонними укріпленнями, валами та 

ровами, бароковий костел. (1752 - 1766 рр.), в'їздна брама та чудовий "італійський" 

парк XVIII ст. зі старими липами. 

       Зведення  замку в Підгірцях пов'язують з французьким військовим інженером 

Гійомом  де  Бопланом  та  італійським  архітектором  Андреа  дель  Аква.  Спочатку 

замок  задумали  як  ренесансно-барокову  укріплену  резиденцію  палацового  типу. 

Службові  приміщення утворювали квадратний двір  з  терасою,  пристосованою до 

оборони.  З  трьох  боків  палац  був  оточений  глибоким  ровом.  Над  північною 

куртиною та фланкуючими казематами бастіонів розташовано палац. Велику в'їзну 

браму  з  двома  колонами  розміщено  під  терасою  південної  куртини.  На  тлі 

обличкованих  каменем  сухих  ровів  та  казематів  виділяється  пізньоренесансний 

портал в'їзної брами, пластика сторожових башт на кутах бастіонів та балюстрада 

терас.  Відкритий  у  бік  парку  палац  на  початковому  етапі  був  двоповерховим  з 

триповерховими  квадратнимиь  боковими  ризалітами.  Вишуканістю  пластичного 

опорядження  відзначалися  й  інтер'єри  приміщень  палацу  з  анфіладним 

розплануванням. В часи визвольних воєн та набігів татарських і турецьких загонів, 

замок зазнавав  руйнувань і  спустошень,  але  залишався однією з  найрозкішніших 

магнатських резиденцій Європи. 

           В 1646 р. замок відвідав король Владислав IV, на честь якого влаштували феєрверк. 
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В  період  визвольної  війни  під  проводом  Богдана  Хмельницького  замок  зазнав 

серйозних ушкоджень. В 1656 р. почалась його відбудова. Онук коронного гетьмана 

подарував замок Яну ІІІ Собєському разом із селами Підгірці і Загірці за умови, що 

той  буде  наглядати  за  бродівською  фортецею  до  повноліття  Якуба  Собєського. 

Реставрація замку тривала до 1680 р. В 1720 р. власником став Вацлав Жевуський. 

При  ньому  в  1728-1779  рр.  замок  відновили,  надбудували  третій  поверх  і  

переобладнали  інтер'єри.  Підйомний  міст  з  іншим  павільйоном  розібрали.  Для 

чисельних  гостей  маєтку  збудували  гетьманський  заїзд  із  сонячним  годинником. 

Вацлав Жевуський зібрав у замку колекцію картин,  зброї,  книг,  меблів.  Саме цей 

період  перебудов  і  формування  інтер'єрів  приніс  у  пізньоренесансну  архітектуру 

пластичні мотиви бароко. В 1752-1766 рр. за проектом К. Романуса було зведено в 

барокових формах і костел Святого Йосипа.

          Костел представляє собою ротонду з діаметром в 12 м. Головний фасад 

прикрашає  портик  з  14  коринфських  колон,  на  аттіку  якого  було  встановлено  8 

скульптур  святих  роботи  Фессінгера  та  Лебласа.  Пізніше  через  фінансову 

неспроможність родини Жевуських замок почав занепадати.

               Значних руйнувань зазнав замок-палац у роки Другої світової війни та під 

час пожежі 1956 р. Згодом його відновили і пристосували під лікарню, що призвело 

до  занепаду  пам'ятки.  Розпочата  нині  реставрація  палацу  вселяє  надію  на  його 

повернення  в  культурно-мистецькі  процеси  України.  Підгорецький  замок  є 

унікальною пам'яткою XVII ст, в якій яскраво віддзеркалюється завершальний етап 

еволюції оборонних споруд, формування на їх основі розкішних маєтків-палаців.

           Неповторного вигляду архітектурному ансамблю в Підгірцях надає парк. Він 

оточує замок з усіх боків та вирізняється цілісністю художнього задуму і глибоко 

продуманим взаємозв'язком рельєфу, архітектури, скульптури і рослинності.  Власне 

тому парк належить до пам'яток садово-паркового мистецтва державного значення. 

Побудований  на  рівні  найкращих  зразків  так  званих  “італійських”  парків,  він  є 

найгарнішим і чи не єдиним в Україні парком такого типу. 

За матеріалами інтернет-ресурсів:     www.pidhirtci.org     ,    www.thisisukraine.org    ,   www.castles.com.ua

Підкамінь

         З назвою Підкамінь пов'язано чимало легенд. Один переказ розповідає про те, 

як  один  богатир  приніс  із  гір  скелю  та  поставив  її  на  місці,  де  буде  заснована 

фортеця. Є й казка про те, як чорт розлютився на монахів, які з'явилися в Підкамені і 

вирішив роздавити монастир каменем. Відірвав від Карпат скелю та кинув, але не 

вистачило сили, тому впала каменюка не на монастир, а поруч.  Cкеля, розташована 

на  пагорбі,  північно-східній  околиці  селища,  та  прозваний  в  народі  “Каменем”. 

Знахідки у підніжжі Каменя фрагментів посуду висоцької культури ранньозалізного 

часу (ХІ-VII ст. до н.е.) та періоду Галицько-Волинської держави (ХІ-ХІІІ ст.), засвідчують використання його в ролі ідола,

 обереги місцевих жителів i землі від усього злого, або – наскельного храму-фортеці. 
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Численні  пази  і  заглиблення,  якi  утримували  дерев’яні  конструкції,  нагадують 

систему забудови Карпатських фортець Тустань і Бубнище. І до сьогодні на західній 

околиці пам’ятки збереглися кам’яні хрести від цвинтаря другої половини ХVII ст.,  

який, ймовірно, залишився від церкви Спаса.

        В глибині гори Рожаниця, на схід від Каменя, знаходяться дві печери із слідами 

людської  діяльності.  Дослідженнями  встановлено,  що  вони  мали  природне 

походження  і  вдавнину  могли  використовуватися  як  печерні  церкви або  каплиці. 

Однак,  на  початку  ХVIII  ст.  звідти  почали  видобувати  камінь  для  спорудження 

монастирських оборонних укріплень.

           Навпроти Каменя, на пагорбі, височить монастир. Перші згадки про  його 

походження  відносяться  до  першої  половини  ХІІІ  ст.  За  свідченнями  польських 

iсторикiв саме тоді на територію сучасного Пiдкаменя проникають домiнiканцi. Як 

свідчать перекази, вони зупинилися на одному з пагорбів, де збудували дерев’яний 

костел. Напис на давній монастирській іконі вказував, що домініканський осідок був 

знищений татарами, які вбили настоятеля Урбана i 12 монахiв.  З південного боку 

монастиря, біля дороги, знаходиться невелика каплиця, де за переказами мали бути 

поховані  жертви  татарського  нападу.  Новий  власник  містечка  Балтазар  Цетнер 

відбудував монастирську будівлю.  Високу вежу над храмом увінчали чотири мiднi 

трьохметровi скульптури. У 1640 р. за допомоги сина Балтазара проведено додаткову 

фортифiкацію монастиря: його обнесено оборонними мурами, валами і баштами, якi 

неодноразово рятували не тільки святиню, а й навколишнє населення від татарських 

набігів.  Біля  стін  храму  будується  шпиталь  з  притулком  для  бідних.

Славі  підкамінського  монастиря  сприяло  проголошення  ікони  Матері  Божої 

чудотворною, а гору Рожаницю – святою.  На прохання польського короля, сенату і 

вищих кіл домiнiканського ордену папа Бенидикт ХIII 14 травня 1725 р. прислав із 

Риму золоті освячені корони i дозвіл Римської Капітули на проведення урочистостей 

з нагоди коронація цієї ж ікони Матері Божої. Згідно свідчень монастирських хронік 

у  коронації  прийняло  участь  200  000  чоловік.  Це  свідчить,  що  на  той  час 

Пiдкамiнський монастир досяг “золотого віку” у своєму розвитку i був конкурентом 

найвiдомiших  святинь  Речі  Посполитої.          

Під  час  Першої  світової  війни,  від  сильного  артилерійського  обстрілу  частково 

обвалилося склепіння. В результаті пожежі, яка виникла у 1916 році, згоріло багато 

картин, портретів та ікон, матеріальних цінностей. Вогонь знищив біля 500 цінних 

рукописів  i  книг  бiблiотеки.           

Унікальною  пам’яткою  у  монастирі  є  висока  колона  iз  золоченою 

скульптурою Матерi Божої  з  дитятком на руках, виготовлена майстром-золотарем 

Крістіаном Шобертом із Гданська. Її встановили на кошти Станіслава Лідиховського 

у 1719 році. З часом вона сильно почорніла. Та з часу відновлення монастиря у 1997 р. відбувається явище, яке важко 

пояснити словами – скульптура Матері Божої самоочищуючись, набуває первісного яскраво-жовтого кольору. 

За матеріалами інтернет-ресурсів:     www.pidkamin.ridne.net  ,   www.castles.com.ua  , www.travelua.com.ua
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