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ФОРТИФІКАЦІЇ МІСТА САМБОРА

Оборонні споруди Самбора вже давно зосереджували на собі увагу дослідників.
Найбільше інформації щодо них знаходимо у працях польських дослідників кінця ХІХ – першої
половини ХХ ст. [Budzynowski, 1891; Dörflerówna, 1936; Kuczera, 1935]. Серед українських
праць того часу слід відмітити монографію А. Добрянського “История епископовъ трехъ
соединенныхъ єпархій: Перемишльской, Самборской и Саноцкой, отъ найдавнейших временъ
до 1794 года. – Львовъ, 1893” та статтю І. Крип’якевича “Княжий Самбір та Самбірська
волость” у “Літописі Бойківщини” за 4 жовтня 1938 р.

За радянської влади аж до кінця 1980-их років комплексного дослідження оборонних
споруд Самбора не проводилося. У 1987 р. Львівською комплексною архітектурно-
реставраційною майстернею науково-дослідного інституту “Укрпроектреставрація” під
керівництвом Романа Могитича проведена історико-архітектурна інвентаризація Самбора, під
час якої узагальнено і уточнено матеріали про самбірські оборонні споруди. У 2002 р. вони
були опубліковані [Губик, 2002].

Багато інформації міститься в документах, котрі знаходяться в архівах як Львова, так і
закордонних міст – Перемишля, Кракова, Відня та ін. Але вони ще майже зовсім не
опрацьовані. На жаль, не відомо, куди поділася Бернардинська хроніка, яку вели монахи
самбірського монастиря бернардинів до 1939 р. Ймовірно, що вона зберігається в монастирі
бернардинів у Кракові [Petrus, 1997, с. 199].

Хоча у вищеназваних джерелах є багато відомостей про оборонне будівництво самбірчан,
однак є ще багато білих плям, зокрема, не відомо, як виглядали оборонні мури, вежі, замки, з
чого були збудовані, які були їхні розміри та багато іншого. Ці та інші питання могли б
прояснити комплексні археологічні дослідження. Але масштабних розкопок на теренах
Самбора не проводилося. У 1995 та 2000 рр. працівники Самбірського загону
Верхньодністрянської археологічної експедиції Інституту народознавства НАН України
провели розкопки на території, що прилягає до костелу Івана Хрестителя. Ці дослідження
підтвердили теорію існування на місці Самбора укріпленого поселення ще в ХІІ ст. [Оприск,
1996, с. 22–23]. Ця ж експедиція проводила дослідження замчиська на території центральної
районної лікарні та міських оборонних валів по вул. Валовій. Але цього мало для того, щоб
дати відповіді на всі питання, пов’язані з оборонними спорудами.

У Самборі існували наступні оборонні споруди, про які піде мова нижче: дерев`яні
укріплення часів Галицько-Волинського князівства та Речі Посполитої (до 1498 р.); міські
оборонні мури та Старостинський замок XVI–XVIII ст.; костел Івана Хрестителя; монастирі;
синагога.

Дерев’яні укріплення часів Галицько-Волинського князівства та Речі Посполитої
(до 1498 р.). Перша згадка про дерев’яний Самбірський замок датується 1390 р. Цього року
польський король Володислав II Ягайло подарував м. Самбір воєводі Спитку з Мельштина.
Польські історики кін. XIX – поч. XX ст. стверджували, що саме воєвода збудував Самбірський
замок і заснував місто [Dörflerówna, 1936]. Але це сумнівно. Адже “Привілей вічності”
королеви Ядвіги від 31 жовтня 1391 р. свідчить, що Спитко з Мельштина отримав в подарунок
за службу Самбірський замок на Русі [Рабій, 1999, с. 28, 32]. Звідси випливає, що Воєвода
заволодів уже існуючим містом з укріпленнями та замком.

Коли був збудований перший Самбірський замок, не відомо. Згідно з першою писемною
згадкою про Cамбір (мається на увазі теперішній), 1241 р. монголо-татари зруйнували Самбір
(теперішній Старий Самбір). Частина його мешканців переселилася вниз по течії Дністра в
посад Погонич. Вони перенесли з собою і назву Самбір, яка поширилась на попереднє
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поселення [Історія міст і сіл, 1968, с. 640]. Видається дивним, чому монголи не зруйнували
Погонич, адже він лежав поблизу їхнього шляху. Ймовірно, що цей посад мав добрі укріплення
і ординцям потрібно було би затратити трохи часу на його здобуття, що не входило в їхні
плани – їх більше цікавив Самбір (теперішній Старий Самбір), який закривав шлях через
Карпати в Угорщину. Отже, можна зробити припущення, що Самбірський замок був
споруджений набагато раніше за 1241 р.

У 2005 р. членами Товариства прихильників фортець і палаців у рамках проекту
“Оборонні споруди Львівщини”, фінансованого на кошти гранту Карпатського фонду,
проводилося дослідження фортифікацій Самбірського та Старосамбірського районів. На
теренах цих районів вздовж траси Самбір–Старий Самбір виявлено залишки фортифікацій у
низці населених пунктів, які знаходяться на відстані візуальної видимості (Ваньовичі,
Торгановичі, Бачина, Смільниця) [Пшик, 2008, с. 149, 180, 195]. Таким чином, можна зробити
припущення, що Погонич з добре укріпленим замком був першим пунктом у оборонній лінії,
що забезпечувала оборону Самбора і була гілкою так званої Карпатської лінії оборони.

Замок знаходився всередині укріпленого частоколом Селища, яке займало територію від
площі Церковної на заході до музею “Бойківщина” на сході [Рабій, 1999, с. 26–27]. У 1995 р. на
території, що прилягає до костелу Івана Хрестителя, археологами знайдено залишки
оборонного валу, який датується ХІ–ХІІ ст. [Оприск, 1996, с. 22–23]. До сходу від Селища, на
території, що обмежена сучасними вул. Валовою зі сходу і вул. Л. Курбаса із заходу знаходився
посад Погонич, який був оточений валами з частоколом і мав свою церкву Св. Пилипа.

Князівський замок знаходився там, де зараз площа Замкова. Він був збудований з грубих
дубових колод на мурованих фундаментах, з підземеллями, де була княжа скарбниця та
в’язниця. Можливо, була мурована вежа-донжон. В палатах було кільканадцять кімнат, де
зупинявся князь. Були також кімнати для княжих урядовців та адміністрації замку. Замок був
оточений валом з частоколом і ровом, мав дозорну вежу і браму із західної сторони [Рабій,
1999, с. 27].

На території Селища була дерев’яна церква. Є припущення, що за Польщі її
перебудували на дерев’яний костел, а у 1530 р. на цьому місці звели сучасний костел Івана
Хрестителя [Семчишин, 1992, с. 27, 28].

Як уже згадувалося вище, у 1390 р. краківський воєвода Спитко з Мельштина отримав
Самбір у подарунок. Новий власник добився надання йому статусу міста за так званим
Маґдебурзьким правом. Він почав розбудовувати місто і завдяки його старанням сформувалось
середньовічне ядро Самбора, планувальна структура якого збереглась і до сьогодні [Губик,
2002, с. 18].

Центральне місце займав той самий замок, який Спитко зробив своєю резиденцією. На
захід від нього спорудили дерев’яну оборонну ратушу (на тому місці, де зараз училище
культури), яка простояла до 1498 р. Середньовічний Самбір був оточений валом та ровом. Про
захист міста ніхто не дбав [Семчишин, 1992, с. 8]. Тому, коли в 1498 р. до Самбора підійшли
татари, вони без особливих зусиль взяли його і спалили – місто ніхто не обороняв, бо всі
мешканці повтікали в ліси. В місті не залишилось жодного цілого будинку, згоріли замок,
костел і ратуша. Татари нападали на місто також у 1499, 1500 та 1506 років [Семчишин, 1992,
с. 8].

Міські оборонні мури XVI–XVIII ст. Після цих навал міська влада замислилась над
охороною міста від ворожого нападу. Самбірський староста Кшиштоф Одровонж-
Шидловський у 1530 р. розпочав будівництво мурів навколо міста, яке тривало дуже довго. Є
відомості, що українська громада в 1554 р. розпочала будівництво мурів з південно-західного
боку. В 1564 р. русини закінчили спорудження мурів і брами, яку назвали Владичою (за
бажанням королеви Бони православний перемиський владика (єпископ) Антоній Радиловський
прийняв на себе обов’язок утримувати з церковних коштів башти і мури від Владичої до Водної
брами). До речі, за це українцям дозволили збудувати в межах мурів православну церкву Різдва
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Пресвятої Богородиці (до цього українська громада не мала в місті своєї церкви) [Добрянський,
1893, с. 41].

На жаль, не відомо як виглядали мури і брами, які були їхні розміри. Можна припустити,
що мури зводились з каменю та цегли. Про це свідчать два документи. В першому знаходимо
інформацію про те, що 20 березня 1554 р. міщани Самбора дозволили Антону Радиловському
побудувати на міському ґрунті цегельню, яка мала виробляти цеглу для міського муру. В
другому документі говориться про те, що 3 червня 1588 р. міська влада звільнила мешканців
Дольного передмістя, які звозили вапно і камінь для побудови міських мурів, від інших робіт
[Dörflerówna, 1936]. Подорожуючи з Семиграду до Кракова, король Стефан Баторій відвідав
Самбір та Перемишль і похвалив Антонія Радиловського за споруджені ним у цих містах
оборонні мури [Добрянський, 1893, с. 50]. Звідси можна висловити припущення, що самбірські
та перемишльські мури були подібними.

Джерела подають різну кількість веж та брам, по-різному вказують їхнє розміщення, але
ймовірно, що картина виглядала наступним чином: мури проходили на північний захід від
згаданої Владичої брами (сходи, що ведуть від церкви Різдва Пресвятої Богородиці до базару)
по вул. Валовій до перетину з вул. Шевченка, де стояла Перемиська брама; неподалік від
Владичої брами стояла Руська вежа (можливо, на повороті сучасної вулиці Валової); далі на
північ по вул. Бачинських до вул. Січових Стрільців (десь тут була Домініканська хвіртка);
потім мур прямував на схід вулицею Січових Стрільців, а на перетині з вулицею
Котляревського стояла Каліча брама; навпроти Дитячої музичної школи знаходилась башта
полотняного цеху, а на перетині вулиць Січових Стрільців та Коперника – Ткацька брама; далі
мур прямував площею Івана Франка до Львівської брами (вул. І. Мазепи), посередині цього
відрізку знаходилась башта кушнірського цеху; від Львівської брами мур прямував через
територію молокозаводу на південь, а далі по вул. Музейній на захід; внизу по
вул. П. Сагайдачного знаходилась Дрогобицька брама, а на перетині вулиць Валової та
Б. Хмельницького – Водна; в тому місці, де зараз сходи, що ведуть від вул. Хмельницького до
базару, була Кривава хвіртка (через неї виводили з міста злочинців, покараних різками до
крові), згодом її назвали Єзуїтською; замикався мур біля Владичої брами [Рабій, 1999, с. 39]. Чи
справді мури і башти розміщувалися таким чином, можуть довести лише археологічні
розкопки.

Деякі дослідники (А. Кучера, Ю. Рабій) стверджували, що Львівська брама знаходилась
на перетині сучасних вулиць І. Мазепи та С. Бандери [Kuczera, 1935, с. 26–27; Рабій, 1999,
с. 39]. Але в цьому місці проходили мури монастиря бриґідок, і судячи з цього, одна з основних
міських брам, якою була Львівська, не могла розташовуватись на монастирській території. З
аналізу сучасної планувальної структури центральної частини міста, яка зберегла в основному
середньовічні риси, випливає, що Львівська брама повинна була б знаходитись на перетині
вул. І. Мазепи і площі І. Франка.

Утримання і оборона міських укріплень було обов’язком міщан. За ремісничими цехами
були закріплені брами, вежі чи ділянки мурів. Коштом цехів проводився ремонт укріплень і
спорядження їх необхідною зброєю. Спорудження та ремонт укріплень вимагав значних
коштів. Тому часто король звільняв самбірські цехи від податків з умовою, що вони повинні
витрачати ці кошти на посилення обороноздатності міських укріплень [Kuczera, 1935, с. 26–27].

У 1680 р. в зв’язку з незадовільним станом оборонних споруд було введено дві посади
арсенальців (одного вибирав Магістрат, другого – громада), які б відповідали за довірене їм
озброєння і взаємно контролювали б один одного, складаючи звіти перед Магістратом. З цього
часу щорічно відбувалися інвентаризації як арсеналу (ймовірно, він знаходився на теперішній
пл. Замковій на місці сучасної ветеринарної аптеки), так і військового спорядження всіх цехів
[Kuczera, 1935, с. 35].

Після спорудження мурів місто стало укріпленою фортецею і було надійно захищене.
Воно більше ніколи не потрапляло до рук татар. Вони обходили укріплене місто і плюндрували
лише околиці. Неодноразово відбивали самбірчани і напади шведів, хоча у 1704 р. агресори все
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таки здобули місто. Та й козацькі загони визвольного війська гетьмана Богдана Хмельницького
у 1655 р. також взяли Самбір [Семчишин, 1992, с. 16, 18].

До кінця XVIII ст. мури втратили свою оборонну функцію, почали поволі руйнуватися і в
1784 р. їх розібрали за наказом австрійського уряду. Цеглу і камінь дозволили використовувати
на будівництво будинків [Семчишин, 1992, с. 22; Kuczera, 1935, с. 358].

Від потужних міських фортифікацій до нас дійшли лише фрагменти оборонного валу на
вул. Валовій (у 2002 р. на цьому місці почали спорудження житлового будинку, повністю
розкопавши залишок валу) і вул. Бачинських. Фрагменти мурів збереглися в західній стіні
медучилища (колишній монастир домініканів) та в стінах житлових будинків по вул. Січових
Стрільців, на північ від вул. Різницької.

Костел Івана Хрестителя. У 1530 р. розпочато будівництво нового мурованого
парафіяльного костелу, який з незначними змінами дійшов до нашого часу. Спорудили його на
місці дерев’яного костелу, заснованого в 1370 р. Існує думка, що костел переобладнали з
української церкви, яка знаходилась в князівському городищі. Цей храм згорів у 1498 р. під час
нападу татар [Семчишин, 1992, с. 6; Рабій, 1999, с. 28]. Новозбудований костел був оборонним,
про що свідчать ключоподібні бійниці на стінах. Пам’ятка поєднує в собі риси готичного,
ренесансового, маньєристичного та барокового періодів архітектури. Територія костелу була
оточена високим муром, рештки якого уціліли з півдня у подвір’ях будинків по вул. Музейній.
Західне прясло мурів розібрано у другій половині XIX ст. При вході на територію костелу є
залишки бійниці (рис. 1).

Старостинський замок. Разом з побудовою міських мурів Кшиштоф Одровонж
розпочав в 1530 р. будівництво нового мурованого замку над Дністром. Перша згадка про нього
датується 1545 р. [Kuczera, 1935, с. 123]. В документі короля Сигізмунда І за цей рік, оригінал
якого зберігався в архіві корпорації самбірських міщан, є вже згадка про замок в Самборі, тоді
як одночасно в Книзі привілеїв міста з тих часів є стаття, яка свідчить, що місце, на якому стояв
давній дерев’яний замок, є порожнім. Про це свідчить також й те, що у 1589 р. король
Зигмунд ІІІ подарував місту площу з-під давнього замку і дозволив будувати на ній будинки

Рис. 1. Костел Св. Івана Хрестителя.
Fig. 1. Catholic church of St. John the Baptist.
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[Dörflerówna, 1936]. Починаючи з 1569 р., інвентаризації Самбірської економії згадують про
новий мурований самбірський замок.

Найкращий опис замку, як стверджує А. Кучера, подається в люстрації (інвентарний
опис) Самбірської економії за 1686 р., яка зберігалась під № 1255 в архіві бібліотеки
ім. Оссолінських у Львові: “При в’їзді до замку з міста перед самою брамою є міст мурований
з поруччям (основа збереглась до нашого часу, прим. авт.). Перша брама з дерева, квадратна,
вкрита новим дахом, до неї подвійні двері. На тій брамі, вгорі, дві кімнатки з однією стінкою,
в котрій були двері. Із сіней вхід до малої кімнатки з трьома вікнами без дверей, поруч друга
кімнатка. Під тими кімнатками на долині дві темні комірки.

З цієї брами, зліва, є вхід до кордегарди (кімната для тимчасового відпочинку варти,
прим. авт.), в ній є карцер. При виході з кордегарди друга брама, на якій зверху було дві комори.
Навколо тих комор, над брамою – ґанок без баляс. Над самою брамою великий купол, вкритий
ґонтою. З правого боку стояв великий старий будинок, накритий новим дахом (мабуть,
вартівня, прим. авт.).

Замкова каплиця побудована з дерева на кам’яному фундаменті, продовгувата в півколо і
накрита гонтом. Мала невеличку башту покриту бляхою. В середині один вівтар з образом
розп’ятого Ісуса Христа, накриття оздоблене червоними гербами з френдзлями, обрус
вишитий червоним шовком, чотири лавки для сидіння людей. Каплиця в середині вся
помальована, мала шість вікон. Хори, також помальовані, і решітки дерев’яні з вікнами, звідки
Король з Королевою деколи слухали Службу Божу. Була також сповідальниця (конфесіал) до
вислуховування сповідей. Підлога була з кам’яних плит в квадрат.

Палац, в якому зупинялись Король з Королевою, має вхід зі сходинками, які ведуть до
самого палацу. Галерея перед дверима, в якій підлога кам’яна, баляси нові дерев’яні навколо
галереї, над галереєю велика баня покрита ґонтою, двері до палацу подвійні.

В сінях шість вікон з кватирками, оправлених оловом, інші позабивані щитами. Два
великі столи, по обидві сторони лави, підлога кам’яна. Перша по правій стороні від входу
кімната мала два великі вікна з металевими віконницями, пофарбований камін і піч близько
дверей у формі шафи. З цієї кімнати виходило двоє дверей: перші – до бокової кімнатки, другі –
до іншої кімнати. В ній було троє вікон, стіл, лава, камін. Звідси ліворуч знаходилася бокова
кімната. В ній було три вікна, три столики, довга лава і камін. Кімната була побілена. Таких
кімнат було декілька, одна з них сполучалася з каплицею.

Палац, хоч і великий, був обставлений скромно, весь під дахом, до якого були прикріплені
дві великі драбини.

По середині площі стояла альтанка, покрита ґонтою. Навпроти стояв свіжо
вимуруваний будинок з пивницею (підвалом) (можливо, мисливський будиночок, прим. авт.),
збоку велика кухня, стайня і декілька інших панських будинків. Кругом замку стояв паркан з
дерева (але недбало зроблений) (переклад з пол. автора) [Budzynowski, 1891, с. 33–34].

Самбірський замок є відомим в українській історії, але не великими баталіями біля своїх
стін, а тим, що саме тут самбірський староста Єжи Мнішек виношував амбітні плани
захоплення Московського престолу.

У 1604 р. прибув до міста і поселився в замку російський монах Григорій Отреп’єв, який
видавав себе за сина московського царя Івана Грозного – Дмитрія. В історії він відомий як
Лжедмитрій І. Єжи Мнішек обіцяв самозванцю допомогти, але за це хотів одружити
Лжедмитрія зі своєю донькою Мариною. 23 червня 1604 р. із Самбірського замку в похід на
Москву вийшли 700 кавалеристів та великі обози Лжедмитрія і Марини Мнішек. 21 червня
наступного року поляки зайняли Москву [Budzynowski, 1891, с. 25–26].

Лжедмитрій був посаджений на царський престол та обвінчався з Мариною. Але невдовзі
повсталі росіяни схопили самозванця та стратили.

Самбірський замок був одним із улюблених місць відпочинку королів, їхньою літньою
резиденцією. Але до кінця XVIII ст. він втратив своє значення і почав занепадати. У 1792 р.
міський уряд купив замкові будівлі і відкрив там бровар (пивоварний завод). У 1820 р. замкову



Каднічанський Д. Фортифікації міста Самбора

259

територію разом з броваром продано євреям. У 1825 р. на території замку споруджено
приміщення повітової лікарні (зараз Самбірська центральна районна лікарня) [Kuczera, 1935,
с. 148]. Коли розібрано палац – достеменно не відомо. Цікаво, що на кадастрових картах
Самбора за 1853, 1908 та 1933 роки [ЦДІАУЛ] приблизно на тому місці, де зараз знаходиться
сад лікарні, показана прямокутна в плані будівля, орієнтована довшими сторонами у напрямку
схід-захід, тобто розміщується перпендикулярно до сучасної дороги. Підписана вона як старий
бровар. Цілком можливо, що це відповідає колишньому палацові. Але все ж таки не відомо, чи
він ще стояв в 1930-х роках, чи це помилка картографа.

На сьогодні від замку залишились рештки оборонних ровів та валів із залишками
бастіонів, а також місток через Млинівку. Є здогадки, що приміщення гуртожитку
Самбірського ПТУ-Інтернату по вул. Шпитальній є не що інше, як замкова вартівня. Але ця
інформація потребує уточнення.

Ще в 30-х роках XX ст., як стверджував А. Кучера, всі замкові вали були збережені. Та й
у післявоєнні роки вони ще стояли, допоки частину їх не зруйнували в 1970-х роках під час
побудови нового корпусу лікарні та приміщення друкарні (східна куртина, частина північної,
ліворуч від дороги, якщо рухатись у напрямку від центру міста, частину південної в тому
самому напрямку). Західну частину валів майже повністю сплановано чи зруйновано під час
побудови господарських будівель лікарні (їх так і не збудували). Фрагмент північного валу
частково зруйновано в середині 1980-х років керівником автоколони облспоживспілки під час
спроби побудувати на цьому місці гаражі. Але їм вчасно заборонило це зробити міське
управління архітектури. Зараз замкові вали не в найкращому стані: частину використовують як
городи, частину знищують місцеві жителі, беручи ґрунт для своїх потреб, під валами скидають
сміття.

В середині 1990-х років мисливський будиночок Стефана Баторія переобладнали на
церкву Св. Пантелеймона (рис. 2). Був проведений ремонт стін і даху, середину обладнано для
проведення церковних богослужінь. До речі, до цього будинок перебував в аварійному стані.
Можливо, доцільніше було б цю церковцю збудувати в іншому місці (наприклад, в саду

Рис. 2. Мисливський будиночок Стефана Баторія.
Fig. 2. Stephen Báthory 's hunting house.
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лікарні), а в мисливському будиночку Стефана Баторія розмістити відділ історичного музею
Самбора (якого, на жаль, поки що не існує), присвячений Самбірському замку, чи відкрити
музей мисливства.

Самбірські монастирі. Крім перерахованих оборонних споруд, обороноздатність
Самбора підсилювали монастирі, яких було в місті чотири. Це домініканський (заснований в
1406 р.), бернардинський (збудований в 1471–1476 роках), єзуїтський (закладений у 1698 р.)
монастирі і монастир бриґідок (заснований в 1621 р.). З них практично без змін зберігся лише
єзуїтський (в костелі – концертний зал органної та камерної музики, а в монастирських
приміщеннях – училище культури).

Домініканський монастир. Першими польськими монахами, які примандрували до
Самбора, були отці домінікани. Їх спровадила до міста Єлизавета, вдова по Спитку (загинув
12 серпня 1399 р. у битві з татарами на р. Ворсклі). Фундаційною грамотою від 8 травня 1406 р.
вона подарувала домініканам під будову монастиря і костелу великі площі між вулицями
Перемиською (Шевченка) і Зеленою (Січових Стрільців) [Семчишин, 1992, с. 7; Рабій, 1999,
с. 222].

У 1406 р. домінікани приступили до будови мурованого монастиря і костелу під назвою
Св. Катерини. Однак під час нападу татар у 1498 р. костел було зруйновано. Всередині XVI ст.
монастир відбудовується і після побудови міських мурів входить в оборонну систему міста –
західний та північний мури монастиря були водночас і міським оборонним муром. 7 квітня
1788 р. австрійська влада закрила монастир, а в його приміщеннях влаштувала казарми.

1797 р. польський парох Жепецький заснував у давньому монастирі новий шпиталь
Св. Миколи, але за браком фондів його було зачинено. У 1806 р. аптекар Спауста влаштував у
монастирських приміщеннях лікарню для убогих, яка проіснувала до 1834 р. У 1895 р. будівлі
продано магістрату, в приміщеннях розміщено казарми 77-го полку піхоти. У період ІІ Речі
Посполитої тут була школа ім. Є. Ожешкової. З 1953 р. і дотепер тут розміщується медичне
училище (з 2002 р. – медичний коледж) [Рабій, 1999, с. 223].

В результаті кількох перебудов і функціональних змін монастирські будівлі позбавлені
первісного вигляду. Мури збережені на значній висоті, особливо із західного боку. Середина
костелу поділена на два яруси і утворює два великі приміщення (на першому поверсі – актовий
зал, на другому – бібліотека медичного коледжу); крипти під костелом засипані. Монастирське
крило в 1950-их роках підвищене на два поверхи і продовжене на схід. Інтер’єри зовсім
перебудовані, пивниці засмічені, недоступні [Petrus, 1997, с. 199].

Бернардинський монастир. Другим, до речі найпотужнішим, був монастир отців
бернардинів, який закладено в 1471 р. Розміщувався він на тому місці, де зараз знаходиться
будівля соціально-гуманітарного факультету Дрогобицького педагогічного університету по
вул. І. Франка. Своїм початком він завдячує шляхтичу Яну Одровонжу та його дружині
Беатрисі Тенчинській. Монастир будувався з 1471 р. по 1476 р. [Petrus, 1997, с. 175; Рабій, 1999,
с. 223].

Перш за все було засновано кладовище приблизно в тому місці, де зараз знаходиться
виправно-трудова колонія для неповнолітніх. В центрі кладовища збудували капличку, в якій
відправляли Службу Божу до того часу, поки 1474 р. не збудовано костел Успення Пресвятої
Богородиці [Petrus, 1997, с. 176].

Костел знаходився в північному крилі комплексу будівель монастиря. Мурований,
складався з прямокутної нави з 4-ма арками і вужчої від неї апсиди з 3-ма арками. З півночі до
нави прилягала тієї ж довжини, але вужча і нижча, прямокутна каплиця Св. Анни з входом від
північної сторони. Нава та апсида були перекриті зіркоподібними, а каплиця – хрестово-
ребровими і трипідпорними склепіннями. В наві лише два вікна з півдня, в апсиді – шість з
півночі і сходу, в каплиці – три [Petrus, 1997, с. 178].

Монастирський будинок складався з трьох крил, причому південне крило було висунуте
поза межі правильного чотирикутника в східному і західному напрямах. Цей будинок мав
монаші келії, кімнати для людей, які мешкали при монастирі, кімнати для приїжджих, велику
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бібліотеку, приміщення для служби. При монастирі велася хроніка Самбірщини. Яка доля
спіткала бібліотеку та хроніку (вона нараховувала кількадесят томів) – точно не відомо,
можливо, вони знаходяться в монастирі бернардинів у Кракові [Petrus, 1997, с. 199].

Спочатку монастир був оточений валом з дерев’яним частоколом. На певній відстані
одна від одної знаходились дерев’яні вежі. Брама була зі сходу. На заході монастир межував з
публічною дорогою та королівським млином (зараз на тому місці склозавод). На півночі
знаходився міський вал. Монастир був внесений в оборонну систему міста і становив
одноосібний пункт оборони [Рабій, 1999, с. 224].

Всі будівлі монастиря у 1498 р. спалені татарами [Budzynowski, 1891, с. 18]. Тому 1514 р.
бернардини приступили до будови нового монастиря й костелу на взірець оборонної твердині з
міцними мурованими стінами. Всі будівлі оточили міцними високими кам’яно-цегляними
мурами, які мали нерегулярний хід, пристосований до форми території монастиря. Із західної
сторони знаходилась брама, а з півдня – чотирикутна в плані вежа з хвірткою [Рабій, 1999,
с. 224].

5 лютого 1786 р. цісар Йосиф II скасував орден отців бернардинів, все його майно
перейшло на користь держави. В приміщеннях монастиря розмістилися суд та в’язниця. 1905 р.
всі монастирські будівлі знесли для побудови приміщення повітового суду та в’язниці
(збудовано у 1909 р.) [Kuczera, 1935, с. 153]. За радянської влади в цьому приміщенні
розміщувалась військова частина, а зараз там знаходиться філія Дрогобицького педагогічного
університету. Є припущення, що стіна понад Млинівкою принаймні в нижній частині є
оригінальним оборонним муром монастиря.

4 жовтня 1847 р. австрійський уряд дозволив заснування (оновлення) у Самборі нового
ордену бернардинів, яким віддали костел єзуїтів, а на помешкання для монахів вибудували
нову кам’яницю між дзвіницею церкви Різдва Пресвятої Богородиці і костелом, який назвали
бернардинським. В нових приміщеннях монастир проіснував до 1939 р. [Рабій, 1999, с. 224].

Монастир єзуїтів. У 1698 р. єзуїтів спровадив до Самбора брацлавський воєвода Мартин
Хомонтовський. Він купив для них за мурами міста, на вул. Зеленій (тепер Січових Стрільців),
палацик від Катерини Скарчевської. У 1702 р. вони виставили капличку й заснували для
польської молоді школу граматики, а від 1709 р. почали скуповувати будинки у середмісті, де
хотіли збудувати монастир. За короткий час вони скупили будинки на території давнього
Селища на місці, де колись стояла перша дерев’яна ратуша [Petrus, 1997, с. 187].

У 1709 р. єзуїти приступили до побудови костелу Успення Пресвятої Богородиці
(закінчили в 1751 р.) та колегії (збудували в 1749 р.). У 1756 р. закінчилося будівництво
наріжної кам’яниці для гуманітарної гімназії [Рабій, 1999, с. 226]. Чи був монастир
оборонним – точно не відомо, хоча деякі дослідники стверджують, що він був оточений ровом,
дно і стіни якого були викладені каменем [Губик, 2002, с. 26].

У 1773 р. папа Климентій розпустив орден єзуїтів, а все їхнє майно в Самборі було
конфісковане австрійською владою, яка всі монастирські будівлі використала для своїх потреб:
у монастирі та колегії розмістили циркулярний уряд, згодом староство, за Польщі там була
повітова поліція, в наріжній кам’яниці – гімназія, згодом виділова школа, в приміщенні
костелу – військові магазини. У 1847 р. влада віддала єзуїтський костел новому ордену
бернардинів, і він став називатися костелом Св. Станіслава бернардинського монастиря [Petrus,
1997, с. 191; Рабій, 1999, с. 226].

У 1823 і 1861 рp. комплекс реставрувався. З 1953 р. і до сьогоднішнього часу в
приміщеннях монастиря знаходиться училище культури. У 1987 р. костел реставровано і
пристосовано під концертний зал органної та камерної музики (архіт. Д. Кривошеєва), який
підпорядковано Самбірському училищу культури [Губик, 2002, с. 27].

Монастир бриґідок заснований 3 червня 1621 р. на основі фундаційної грамоти
польським магнатом Миколою Даниловичем з Журова. На горбі при перетині сучасних вулиць
І. Франка та С. Бандери він збудував з цегли й каміння монастир, костел і господарські
будинки, які обведено мурами, окопами та ровами, споруджено оборонну вежу, і тому вони
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увійшли в оборонну систему міста [Рабій, 1999, с. 225]. Монастирський комплекс споруджено у
вигляді підкови – південне плече утворює костел, а західне і північне – монастирські
приміщення. Костел в плані мав вигляд латинського хреста [Petrus, 1997, с. 207].

Монастир мав всього 19 монахинь. Першою настоятелькою була донька фундатора.
Монахині походили з високої польської шляхти, не вели жодної ні місійної, ні культурної
праці. Жили вони у великому багатстві самі для себе. При монастирі був один священик-
капелан з ордену чоловіків-бригідів [Рабій, 1999, с. 225].

В 1782 р. австрійська влада ліквідувала монастир і в його приміщеннях розмістила
військовий склад, а згодом Управління фінансів. В костелі відкрили військовий магазин, а
потім магазин монопольних товарів тютюну і солі. В 1940 р. ці приміщення віддали музею
“Бойківщина”. З 1946 р. і дотепер там розміщується швейна фабрика. У 1905 р. на розі
теперішніх вулиць І. Мазепи та С. Бандери на місці господарських монастирських будинків
споруджено кам’яницю скарбової дирекції (тепер військовий госпіталь). В збережених
монастирських приміщеннях влаштували приватні помешкання [Petrus, 1997, с. 206].

Внаслідок перебудов монастирський комплекс втратив свій первісний вигляд, але основа
просторової системи монастиря і костелу збереглася. Костел втратив склепіння, його середину
поділено на два яруси, вибито нові великі вікна. Інтер’єр монастирських приміщень
перебудовано. Відносно добре збережені приземна частина і пивниці. Давні майданчики і сади
забудовано. Збереглися також рештки в’їзної брами в стіні будинку при в’їзді на територію
фабрики з правої сторони [Petrus, 1997, с. 207].

У ХVІ ст. неподалік старостинського замку єврейська громада збудувала оборонну
муровану синагогу (вул. Купилева, 1). Ще до початку 1990-х років в нижньому ярусі споруди
були бійниці, які зараз замуровані [Синагоги України, 1998, с. 127–129]. Ця унікальна пам’ятка
втрачена, оскільки в 1990-х роках її перебудовано і в “оновленій” споруді відкрито гуртівню.

На жаль, до нашого часу практично нічого від потужних оборонних споруд не
залишилось. Варто було б відновити хоча б фрагменти міських мурів, одну з брам, привести до
порядку замкові вали і бастіони, для чого необхідно провести комплексні археологічні
дослідження території міста.
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Dmytro KADNICHANSKYI

FORTIFICATION SITES IN SAMBIR

The paper deals with the fortifications edifices in the town of Sambir: fortifications dating back
to the knighthood period, fortifications town walls, ancient and new castles, cloisters and synagogues.
The history of constructing fortification sites is presented as well as the individuals that contributed to
their construction. The description of these sites is presented. Special attention is paid to the modern
state of the fortification sites of Sambir.


