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Бродівський район

Бродівський район знахо-
диться на північному сході 

Львівської області. Географічно 
відноситься до малого Полісся. 
Тут беруть початок річки басейну 
Дніпра — Стир, Іква, басейну Дні-
стра — Серет. Бродівщина над-
звичайно багата на культурні та 
історичні пам’ятки. Районний та 
адміністративний центр — місто 
районного значення Броди. Насе-
лення становить 59 981 особа (на 
1 серпня 2013 року). Площа райо-
ну — 1162 км². Утворено 17 січня 
1940  року. Відстань зі Львова до 
районного центру 103 км.

Саме місто Броди знаходить-
ся фактично на межі між Галичи-
ною і Волинню. До 1569 року тут 
пролягав кордон між Польською 
короною та Великим князівством 
Литовським, а з 1772 року — між 
Австрійською та Російською ім-
періями. Давнє поселення Броди 
лежало на важливому шляху, що 
пролягав на Володимир і Київ. На-
зва містечка, напевно, походить 
від того, що недалеко протікають 
дві річки, а місцевість надзвичай-
но заболочена. Через неї пере-
правлялись убрід, звідси і назва 
Броди. Поселення, яке тут знахо-

дилось, вперше згадується у «По-
вчанні Володимира Мономаха 
своїм дітям». Літочислення Бро-
дів ведеться від 1084 року. Орди 
монголо-татарського князя Батия 
сплюндрували Броди й околиці в 
1241 році. З XV ст. село Броди на-
лежить до магнатів Каменець-
ких, а з 1580 року — переходять 
у власність родини Жолкевських, 
з 1629-го тут хазяйнують Конец-
польські, потім у 1682-му — Со-
беські, а з 1704-го надовго потрап-
ляють у власність Потоцьких, а їх 
родовий символ стає гербом міс-
та — у лазуровому полі срібний 
п’ятираменний хрест.

У 1584 році Броди отримують 
магдебурзьке право і статус міс-
та. У 1630—1635  роках тут буду-
ється фортеця за зразками ново-
го голландського фортифікаційно-
го мистецтва, за проектом Гійома 
де Боплана на кошти тодішнього 
власника міста, великого корон-

ного гетьмана Станіслава Конец-
польського. Коли Броди належа-
ли до родини Потоцьких, у XVІІІ ст. 
Станіслав Потоцький перебудовує 
фортецю на барокову резиденцію. 
У 1812  році за наказом австрій-
ського уряду Вінцент Потоцький 
розбирає фортифікації з боку міс-
та. Приблизно у 1833-му Броди ку-
пив Ян Казимир Молодецький, і це 
місто перебувало у їхній власнос-
ті аж до 1939 року. Після першого 
поділу Польщі у 1772 році Броди 
опинилися фактично на кордоні 
з Російською імперією і отримали 
статус «вільного торгового міста». 
Місто жило з прикордонної торгів-
лі й у першій половині XІХ ст. налі-
чувало майже 20 тис. мешканців, 
більшість з яких становили жиди 
(євреями їх стали називати вже під 
час радянської окупації). На той 
час Броди стають третім по вели-
чині містом Галичини (після Льво-
ва і Кракова). Після Першої світо-
вої війни, коли кордон пересунув-
ся на схід, Броди стали занепадати. 
З Бродівською гімназією пов’язані 
імена Івана Труша, Василя Щура-
та, Мирона Тарнавського, класи-
ка австрійської літератури Йозе-
фа Рота.

Також збереглись тут ціка-
ві храмові споруди: церква Воз-
движення Чесного Хреста (колиш-
ній костел, збудований близько 
1660  року), Різдва Пресвятої Бо-
городиці (XVІІ—XVІІІ ст.), Свято-
го Юра і Святої Трійці (середина 
XVІІІ ст.).

Церква Святої Трійці зовні 
практично не відрізняється від ти-
пової тридільної архітектури Гали-

Герб Пилява — символ  
Бродів до 1939 року

Герб Бродівськлого району
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позиція включає 43 розділи і роз-
міщена в 7 залах музею. Тут можна 
дізнатися про історію краю, почи-
наючи з давніх часів (від кам’яного 
віку до Київської Русі). Представле-
ний Литовсько-польський період; 
часи володарювання Австрійської 
імперії. Висвітлені: Перша і Друга 
світові війни. Зібрано багато ма-
теріалів, присвячених боротьбі за 
незалежність в період ЗУНР та ді-
яльності на Бродівщині ОУН-УПА. 
У музеї зберігаються археологіч-
ні пам’ятки, гроші різних століть, 
зброя, нагороди, предмети побу-

ту та культури, цікаві фото та до-
кументи. 

Перша синагога у місті була 
дерев’яна і побудована наприкін-
ці XVI ст., тому згодом, у 1742 році, 
вирішили спорудити кам’яну сина-
гогу. Цегляна будівля увінчана дво-
ярусним аттиком. Стиль бароко. 

Нині євреїв у Бродах практич-
но немає — від них залишились 
лише кілька будинків та синагога. 
Точніше руїни синагоги. Але руїни 
настільки величні, що навіть вони 
можуть прикрасити не лише Бро-
ди, а й будь-яке інше місто. Про 
дерев’яну синагогу у Бродах відо-
мо із XVІ ст. На жаль, під час чер-
гової пожежі, що часто траплялися 
у єврейських кварталах, вона зго-
ріла. До того ж юдейська громада 
міста дуже зросла й потребувала 
нового, значно більшого і багат-
шого храму. Наріжний камінь під 
синагогу, яка в майбутньому отри-
мала назву Велика Бродівська, 
було закладено у 1742 році. Його 
заклав Іцхак Горовіц, син Якова 
Горовіца з Болехова, а кошти на 
її спорудження дав Яков Іцкович, 
син Іцхака Круківера. Правда, за 
ініціативою тогочасного луцько-
го єпископа Антонія Кобєльсько-
го місцева влада в обмін на дозвіл 
будівництва домовилася з кагалом 

чини, але унікальність її полягає в 
різних іконостасах, що відразу ви-
діляє її серед інших споруд. Храм 
був збудований в 1744  році, пе-
режив не одну реставрацію. Го-
ловною цінністю цієї церкви є уні-
кальна ікона Святої Трійці, яка була 
встановлена в головному престо-
лі ще в 1829 році. З 1960-х церк-
ву закривають і віддають під клуб. 
У 1994  році в церкві проводить-
ся нова реконструкція. Всереди-
ні і зовні її реставрують за проек-
том Б. Кіндзельського. За його за-
думом встановили новий іконо-
стас з використанням окремих 
елементів XVІІІ ст. У дворі, поруч із 
церквою, розташована дерев’яна 
дзвіниця, представлена в тако-
му ж стилі. Проста і водночас до-
сить унікальна архітектура акцен-
тує на українській національній 
культурі.

Історико-краєзнавчий му-
зей був заснований в 1984 році до 
900-річчя міста Броди. Фонди му-
зею розташовані в двох будівлях. 
Головна знаходиться на площі Сво-
боди. В XVІІІ ст. тут був монастир 
сестер-плакальниць. А в 1882—
1918 роках засідало староство по-
віту Австро-Угорської імперії. Дру-
гий підрозділ музею знаходиться 
на території Бродівського замку. 
У музейних фондах зберігається 
близько 5  тисяч експонатів. Екс-

Церква Святої Трійці

Велика Бродівська синагога



9

про виплату 350 злотих на рік для 
утримання одного учня у Луцькій 
духовній семінарії, на що євреї по-
годились. І це дійсно стала велика 
синагога, мабуть, одна з найбіль-
ших в Україні. Збудована синагога 
була спорудою оборонного типу 
(отвори в її аттику були свого роду 
амбразурами) і майже квадратною 
у плані. Неспокійний тоді був час, 
особливо для євреїв, татари шаста-
ли, та і місцеве населення завжди 
було не проти звинуватити «обра-
ний Богом етнос» у всіх своїх не-
гараздах, тому храм став справж-
ньою цитаделлю.

Протягом понад двохсотлітньої 
історії на Велику Бродівську синаго-
гу валилося немало нещасть (вій ни, 
пожежі і т. д.). Значних пошкоджень 
синагога зазнала в роки Другої сві-
тової війни: були втрачені півден-
на і північна прибудови. У середині 
1960-х проведено ремонт споруди, 
і приміщення синагоги облаштува-
ли під склад. У 1991  році місцева 
влада намагалася провести рес-
таврацію споруди з метою присто-
сування її для картинної галереї. 
Однак через складну економічну 
ситуацію, задум не був втілений.

Підгорецький замок. 1432 рік —  
перша згадка про Підгірці. За вірну 

службу Владислав Варнєньчик да-
рує село Підгірці у 1440 році Яну-
су Підгорецькому (герб Бєліна — 
буква S з зірочкою) і до ХVIІ  ст. 
воно перебуває у власності роду 
Підгорецьких. Одного разу сюди 
приїжджає власник Бродів, вели-
кий гетьман коронний Станіслав 
Конецпольський. Тут кращий клі-
мат, ніж у Бродах. Починає вести 
переговори про продаж Підгірців. 
Станіслав Конецпольський був на 
той час великим магнатом. Тільки 
на Волині йому належали 18,5 тис. 

хлопських господарств. Він бага-
то подорожує, бачив французькі 
замки на Луарі і вирішує збудува-
ти тут власне такий замок. Робо-
ти йшли дуже швидко, нестачі в 
грошах не було, майже за 5 років 
замок був вибудуваний. Головний 
автор проекту Андреас дель Аква 
і Гійом де Боплан. Цей тип нази-
вається Palazzo in fortezza (па-
лац у фортеці), тобто поєднання  
панської резиденції з добре за-
хищеною фортецею. Збудований 
з каменю і цегли, в основі пла-
ну — квадрат 100×100  з бастіо-
нами на кутах. Замок оточений 
канавами, крім тильної сторо-
ни — там було болото. Три по-
коління Конецпольських робили 
все для покращення замку, запро-
шували найкращих художників 
того часу. Останній Конецполь-
ський, Станіслав (внук засновни-
ка), заповідає замок Собеським 
у 1682 році. Зробив він це ніби-
то за дарований йому титул геть-
мана. Власником замку стає Якуб 
Собеський — син короля Яна. 
Наступним власником стає його 
брат Костянтин, 1720 року замок 
продають Жеву ським. Станіслав 
Жевуський був злий і дуже рев-
нивий. Одного разу він настіль-
ки приревнував свою дружину, 
що вирішив її замурувати в пив-
ницях замку живцем. Коли її туди Підгорецький замок. 1879 рік

Підгорецький замок з повітря з висоти пташиного польоту,  
фото до 1939 року
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вели, вона сказала, що проклинає 
весь рід Жевуських по чоловічій 
лінії на стільки поколінь, скільки 
буде сходинок до пивниці. Їх ви-
явилось чотири.

Станіслав Жевуський помер 
1728  року, його син Вацлав Же-
вуський — 1799-го (тоді була зо-
лота доба замку), Северин Жевусь-
кий — 1811-го, Вацлав Жевуський 
помер 1831-го, його син Леон Же-
вуський продає замок у 1865 році 
Сангушкам. Перший із них, Влади-
слав, через 2 роки передає замок 
синові Євстахію. Останній влас-
ник — Роман Сангушко виїхав у 
1939 році в Бразилію, в Сан-Пауло, 
де і помер у 1984 році. Залишились 
його сини Петро (помер у 1989-му) 
і Павло.

Вацлав Жевуський після смерті 
брата Юзефа стає власником ще й 
Олеського замку. 

Він добудовує ще один поверх, 
легкі барокові павільйони, дах 
увінчує скульптурами атласів — 
один тримає земну кулю, другий — 
Всесвіт. У Підгірці запрошуються 
найкращі художники того часу, зо-
крема Шимон Чехович, який пра-
цював разом зі своїм сином. Вони 
створюють понад 100  полотен, з 
них багато портретів. У костелі на 
той час працював Лука Смуглевич 
теж із сином. Вся збірка налічува-

ла понад 700  полотен. Замкова 
кап лиця була повністю завішана 
образами. Коли в XІХ ст. їх переві-
рили — виявилось, що це все копії, 
але які вже на той час становили 
певну мистецьку вартість.

Вацлав привозить першу в 
Польщі парову машину, яка вироб-
ляє електрику, організовує друкар-
ню з самим сучасним (на той час) 
обладнанням. Її потім викупить Ан-
тоній Піллер, львівський видавець. 
Вацлав зробив автентичний китай-
ський зал, обставив замок прекрас-
ними камінами і п’єцами з Гданська, 
привіз меблі á la Людовік ХV. Мав 
опінію інтелектуала і розумної лю-
дини. Був навіть такий віршик: 

З Хребтовічем жиць,  
з Радзивеллем піць,  
з Огінськім ядаць,  
з Жевуським гадаць.

Також він створив найкращий 
приватний театр, сам писав для 
нього п’єси на французькій мові, 
тут навіть виступав дід Юліуша 
Словацького. До наших часів ді-
йшло дві комедії і дві трагедії.

У 1764 році тут, на третьому по-
версі, відбулося гучне весілля його 
дочки Тереси, її видали заміж за Ра-
дзивілла «панє коханку».

На сеймі Вацлав різко виступає 
проти Росії. Його відправляють на 

заслання до Калуги разом із сином 
Северином. Коли заслання скінчи-
лось, він виїхав до Холмщини, де 
і помер. Після заслання ніколи не 
голив бороди. Його син Северин 
був дуже конфліктною людиною, 
боровся проти конституції «3-го 
Мая», подружився з Катериною ІІ, 
організував Тарговіцьку конфеде-
рацію, був вірний Російській ім-
перії. В історію Польщі ввійшов як 
Жевуський-зрадник.

Наступний Вацлав (внук пер-
шого Вацлава) увійшов до історії як 
Емір. Він цікавився східною культу-
рою, дружив із ученими, був кін-
ним підприємцем. У 1817 році ви-
їхав на Схід, був там до 1821-го, де 
отримав титул Емір Тадж Уль-Фахр. 
Привіз біля ста арабських скакунів, 
до газет передавав репортажі зі 
своїх мандрівок, написав тритом-
ну працю. У 1831 році бере участь 
в Листопадовому повстанні і про-
падає без вісти.

Жевуські в Підгірцях збуду-
вали мануфактуру «брокатів» — 
парчових тканин. На цій мануфак-
турі працювали дуже кваліфікова-
ні робітники, яких навчали ткачі з 
Фландрії. Вацлав також привіз хо-
роші сорти винограду, з якого ви-
готовляли досить хороше вино. 
Зали палацу оббили тканинами Вацлав Жевуський

Вид на Підгорецький замок
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дуже гарних кольорів. Були зали 
кармазиновий, золотий, зелений, 
китайський, дзеркальний, парке-
ти — з цінних порід дерев. У де-
котрих залах — мармурова під-
лога. Вацлав перевіз до Підгірців 
з Олеська найцінніші речі. Дружи-
на Вацлава, Анна з Любомирських, 
була надзвичайно релігійною осо-
бою. Постійно перебувала в молит-
ві і весь час постилась. Проте це їй 
не заважало свою білизну прати у 
Франції, бо місцеві пралі, на її дум-
ку, були недостатньо кваліфікова-
ні. Одного разу довелося прода-
ти ціле село, щоб розрахуватися з 
французькою прачкою.

Леон Жевуський жив у розко-
шах, надзвичайно багато тратив 
грошей і змушений продати Під-
гірці Сангушкам. Економ Євстахія 
Сангушка зробив опис замку, який 
і зберігся до наших днів.

Підлога на першому поверсі 
була встелена плитами рожевого 
теребовлянського пісковика. При 
вході висіла кістка мамонта і пор-
трет Августа з дружиною. Був ви-
хід до підвалу і креденсової кім-
нати для гостей. Також тут була 
розташована їдальня, де висіло 
турецьке шатро з-під Відня. Пар-
тер обставлений меблями стилю 
бідермаєр. Найцінніші твори мис-
тецтва зберігались на другому по-
версі.

Передпокій лівої лоджії був 
розписаний Жаном де Бааном на 
тему подвигів Геракла. Тут була 
найстаріша пічка з біло-синього 
кахлю. Призначена для відпочин-
ку варти. Був оздоблений портре-
тами гетьманів, королів, воєна-
чальників, відомих людей (у  т.  ч. 
Богдан Хмельницький), портрет 
селянина Коника. Всі двері оздоб-
лені мармуровими порталами з 
гербами  Жевуських. З передпо-
кою був вхід до великої їдальні 
або лицарського залу. Два каміни 
і два п’єци опалювали зал. Стіни 
оздоблені дзеркалами в позоло-
чених рамах. Плафони були вкри-
ті розписами, на підлозі два вели-
кі годинники в стилі Людовіка XV  

і перські килими.  Меблі — курди-
бани і столики стюккової мозаїки. 
Стіни прикрашали тісно розвіша-
ні картини. Одна з них «Станіслав 
Жолкевський представляє королю 
полонених царів Шуйських», автор 
Стефан Донабелло. Але це була ко-
пія, привезена Євстахієм Сангушко 
з Волині. По кутах — найбагатша в 
Польщі колекція як холодної, так 
і вогнепальної зброї, а також все, 
що пов’язане з військом. Найдо-
рожчий експонат — булава геть-
мана Жевуського, інкрустована 
дорогоцінним камінням. Тут же і 
відбулося знамените весілля доч-
ки Тереси.

Далі потрапляємо до особисто-
го покою Вацлава, а потім і Леона 
Жевуських. Тут знаходилось понад 
90 картин Шимона Чеховича — ко-
пії Рафаеля і Рембрандта.

Із зеленої зали переходимо до 
кармазинової. Плафони розписані 
Карлом Педретті «Жертвоприно-
шення Діани Аполлонові». Зі сте-
лі звисала люстра венеціанського 
скла, підлога — мозаїчно-марму-
рова. Тут були меблі родини Со-
беських — комоди з колекції Ма-
рисенькі. Біля каміна стояв сто-
лик із кишеньками для гри в карти 
чи в кості — тепер знаходиться в 
Олеському замку.

Із зеленої зали також мож-
на було потрапити до палацової 
кап лиці. Головна ікона — «Хрис-
тос перед Пілатом» Чеховича. 
В куполі розпис «Воскресінні 
 Ісуса Христа», на стінах — 53 іко-
ни, а також 8 портретів власників. 
Біля вівтаря — мармуровий сто-
лик Яна Собеського. Навпроти ві-
втаря — мармуровий балкон для 
замкової капели. У XVIII ст. оббив-
ка стін змінилася. Стіни оббива-
ли полотном з розписами («фото-
шпалери»).

Далі — жовта зала, де плафони 
розписані на теми «Створення сві-
ту», «Лот з дочками».

Тут же знаходилась спальня 
Яна ІІІ Собеського, де він спав і де 
зберігалися його речі.

Останній поверх збудували на 
початку XIX ст., обстановка поко-
їв третього поверху була досить 
скромною. Над кармазиновою за-
лою знаходилась алхімічна лабо-
раторія Вацлава Жевуського.

Над китайською залою — за-
мість склепіння був акваріум, де 
плавали рибки. При Жевуських у 
західному павільйоні другого по-
верху був бальний зал. А за часів 
Сангушків туди вивезли шлюбну 
карету Ізабелли Чарторийської 
(з Любомирських).

Фортечні стіни замку у Підгірцях
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Над жовтою залою був театр і 
музей музичних інструментів, що 
відкрили для публіки у 1720 році. 
(Лувр відкрили для публіки тільки у 
1793-му.) Все це було до 1914 року, 
а в 1915-му тут перебували члени 
російської царської родини. Най-
цінніші речі вивезли до Гумни ська 
(під Тарновом), а архів до Кракова 
(на Вавель). У 1916 році тут побува-
ли австрійський імператор Карл I 
(наступник Франца Йосифа) та ні-
мецький кайзер Вільгельм ІІ, а до 
них — Оноре де Бальзак, коли їхав 
вінчатись до Евеліни Ганської і на-
писав їй тут листа, Глінка, Мазепа, 
Хмельницький, Франц Йосиф, Пе-
тро  І (після його візиту були ви-
везені до Літнього саду в Санкт-
Петербурзі деякі скульптури).

Після війни сюди повертають-
ся власники, які проживають до 
1939 року. Вибухає Друга світова 
війна. Сангушки вивозять 16 ванта-
жівок майна і через Румунію потра-
пляють на корабель, який відпли-
ває до Бразилії. Тут пізніше було 
створено фонд Сангушка.

Двадцять шостого квітня 
1945 року замок та костел переда-
ють Львівському історичному му-
зею. Складають кошторис і проект 
відбудови, автор Євген Нагірний. 
Та з невідомих причин приміщення 
віддають під туберкульозний сана-
торій. Пожежа 1956  року сильно 
пошкодила палац, У 1997-му його 
передають Львівській картинній 
галереї.

Тут знімались фільми «Д’Арта-
ньян і три мушкетери» і «Потоп» 
Єжи Гофмана.

Сам ландшафт просився, щоб 
зробити в Підгірцях терасний парк. 
Перший парк заклали в 1640 році, 
який у 1648-му спалили козаки 
Хмельницького. Наступний парк 
висаджують, він складається з 
трьох терас. До парку можна було 
вийти з партеру замку. Під тера-
сою, що відділена від парку балю-
страдою, — величезні приміщення 
5×40 м. Припускають, що там були 
великі цистерни для води і лазні. 
Коли приїжджали гості, то запору 

піднімали і фонтани починали пра-
цювати. На нижній терасі, засадже-
ній квітами, був великий фонтан. 
Нижня тераса (практично не збе-
реглася) мала також фонтан, чо-
тири квадрати з квітів килимового 
типу і була прикрашена скульпту-
рами. Кожна тераса мала аркаду 
луки були сліпі. На самому нижньо-
му рівні — насаджені дерева, кущі, 
став для форелі, куди стікала вода 
з фонтанів. З іншого боку був регу-
лярний англійський парк. Частково 
збереглася алея з буків та лип за-
вдовжки близько 300 метрів.

Воздвиженський храм у Під-
гірцях. Навпроти палацу знахо-
диться костел Воздвиження Свя-
того Хреста. Його збудував Вац-
лав Жеву ський і для цього запро-
сив Карла Романуса. Костел у плані 
має ротонду, діаметром 12 м. Пор-
тал прикрашали 14 коринфських 
колон. Автор — Себастьян Фесін-
гер, за участю архітектора Лебла-
на. Коли Жевуський підписував з 
Фесінгером угоду про створення 
фігур, він поставив умову: «Фігури 
не згинати, не вигинати, не баро-
ко, а класицизм». Цей костел є од-
нією з найкращих будівель з риса-
ми класицизму на наших землях. 
Напис на порталі — Наше спасін-
ня у вірі в Бога.

Інтер’єр костелу в стилі фран-
цузького рококо розписував Лука 

Смуглевич з сином. Поліхромія, 
кольори пастельні, не яскраві. 
Купол ділиться на вісім секторів 
і там постаті стародавніх проро-
ків. Усередині збереглася галерея, 
інтер’єр у відносно непоганому 
стані. Епітафії в основному Жеву-
ських і Сангушок.

У 1745  році Леблан поставив 
на десятиметрових колонах дві 
скульп тури: Богоматір Непороч-
ного Зачаття і Йосиф із дитятком. 
У міжвоєнний період тут була тур-
база, де зупинялась молодь. Є со-
нячний годинник. На річці Стир, 
що поблизу, був звіринець, а та-
кож млин і замкова пасіка.

Воздвиженський храм у Підгірцях

Костел Воздвиження Святого 
Хреста


