
За останнє десятирiччя день свя-
того Валентина, про який ра-
нiше можна було прочитати
хiба в навчальних текстах з

англiйської мови, впевнено увiйшов у наше
життя. Для тих, хто вдає з себе дорослих,
це цiлком пристойний привiд побавитися
рожевими сердечками усiх можливих роз-
мiрiв. Тинейджери радiсно розбiгаються по
нiчних клубах або шкiльних їдальнях на ве-
чiрки. Одруженi чоловiки, хоча й у менших
масштабах, нiж напередоднi 8 Березня, пох-
муро тиняються крамницями в пошуках пода-
рункiв. А закоханi будь-якого вiку — ну, з ними
все ясно, тут 14 лютого чи нi — яка рiзниця?..

Що святкувати?
I ось до такого мирного свята, виявляєть-

ся, ставлення зовсiм неоднозначне. У нас

багато хто вважає його, i з цим важко не по-
годитися, чужим нацiональнiй традицiї. Скеп-
тики називають святого Валентина покро-
вителем Iнтернет-продажiв, до них приєд-
нуються i християнськi мас-медiа з нарiкан-
нями на вакханалiю комерцiї. Православна
церква взагалi заперечує зв’язок iменi Ва-
лентина, яке є у святцях, iз днем 14 лютого
i рекомендує не плутати праведне з грiхов-
ним, тобто кохання зi скороминущими лю-
бовними захопленнями. Католики визнають
свято, але дорiкають, що молодь ой не в мо-
литвi його проводить... Найгiрше — за ста-
тистикою, у день закоханих завжди зростає
кiлькiсть суїцидiв: самотнiсть складно пере-
носиться на тлi загальної ейфорiї. 

Що таке кохання, кожен вирiшує для се-
бе сам. А празникування... Зрештою, чим
би дитя не тiшилося. Ми ж спробуємо розi-
братися, до чого тут святий Валентин.

У язичницькому Римi 14 лютого вшанову-
вали богиню шлюбу, материнства й жiнок
Юнону. Наступного дня починалися Луперка-
лiї — «фестиваль» на честь бога Фавна, по-
кровителя стад, тiсно пов’язаного iз поняттям
плiдностi. Ще одна назва дня 14 лютого —
«Пташине весiлля», в цей перiод починали
паруватися птахи. Певно, в Iталiї був непо-
ганий клiмат. У нас, коли лютневого дня на-
магаєшся якнайшвидше подолати вiдстань
до теплого метро, чомусь жодних птахiв, крiм
задубiлих голодних гав, не спостерiгаєш.

Католицька церква тихесенько замiни-
ла улюблене язичницьке свято на iнше —

на честь мученика Валентина. Ось тут по-
чинається плутанина. Кажуть, у Римi в III сто-
лiттi жили двоє Валентинiв, i обидва були
страченi близько 269 року. Бiографiї їхнi
дивно переплелися. Перший — священик
i добрий лiкар, вiдомий своєю звичкою по-
рошки змiшувати з медом, молоком, вином
та iншою смакотою. Другий Валентин —
єпископ у Iнтерамнi поблизу Рима. Войов-
ничий iмператор Клавдiй II заборонив од-
ружувати своїх пiдлеглих, аби вони вiддава-
ли усi свої сили вiйнi. Валентин, чи то пер-
ший, чи то другий, почав таємно вiнчати
закоханi пари, за що його згодом заареш-
тували i стратили, як ви здогадалися, 14 лю-
того. За легендою, Валентин зцiлив слiпу
доньку свого тюремщика Джулiю, в яку за-
кохався (чи то вона закохалася в нього).
Вдячний батько нiчим не змiг зарадити лi-
карю в день страти, лише передав вiд нього
доньцi квiтку шафрану i прощальний лист,
пiдписаний: «Твiй Валентин». Звiдси й тра-
дицiя «валентинок»...

Втiм, у православних святцях нiякої плу-
танини немає. Пресвiтер Валентин був стра-
чений у Римi 269 року (його день вiдзначають
19 липня). А другий єпископ Валентин був
страчений язичниками у 273 роцi (день па-
м’ятi — 12 серпня). Православнi дивують-
ся, яке обидва мають вiдношення до свята
кохання. Також незрозумiло, як могли ка-
нонiзувати котрогось iз них, якщо вiн зваблю-
вав дiвчат...

Валентина канонiзував Папа Римський
494 року. Сталося це задовго до роздiлен-
ня Церкви на захiдну i схiдну, а тому святого
визнають i православнi, й католики.

У Самбiр до святого   

á ‚Âıi‚ÍË ‡ÚÛ¯i È ÁÌflÚ‡ Ô‡ÌÓ‡Ï‡
ÏiÒÚ‡ (Ì‡ ÙÓÚÓ ‚„Ói).
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Про Валентинiв день чули всi. Але
мало хто знає, що мощi цього свя−
того, який поплатився життям за
проведення таємних вiнчань, збе−
рiгаються у нас в Українi.

Як святкувати?
У старiй добрiй Англiї збиралися парубки i скла-

дали до скриньки квиточки з iменами дiвчат; потiм
кожен виймав по одному. Дiвчина, iм’я якої дiста-
валося хлопцю, ставала наступного року його «Ва-
лентиною», а вiн — її «Валентином». Подiбнi лоте-
реї походять iще вiд згаданого свята Юнони i до-
тепер лишаються в модi. Взагалi рiзнi народи свят-
кують Валентинiв день по-рiзному, однак скрiзь
дарують одне одному «валентинки». У країнах, де
свято стало масовим, найбiльше радiють кондите-
ри, продавцi квiтiв i листiвок, постачаючи «вален-
тинiвськi» набори на всяк смак. Солодощi, шоко-
ладки у формi серця — класичний безпрограшний
подарунок.

Як же нам, українцям, гiдно вiдсвяткувати i вод-
ночас не потонути в течiї маскультури? Звичайно,
не сидячи на мiсцi. Чому б закоханим, наприклад,
не спробувати цього дня отримати ласку вiд свого
покровителя, вiдвiдавши мiстечко Самбiр на Львiв-
щинi, де зберiгаються мощi котрогось iз трьох свя-
тих Валентинiв?

У XVIII cтолiттi мощi роздiлили на частини, одна
з яких потрапила до Самбора й була перепохова-
на 13 травня 1759 року. Можливо, це пояснюється
тим, що святий Валентин вважався покровителем
Перемишлянсько-Самбiрської єпархiї, а може,
причинно-наслiдковий зв’язок зворотнiй...

Звiсно, ми не могли отак взяти i вiдправити юнi
парочки «в бiлий свiт», тому, за принципом «готуй
сани влiтку…», одного осiннього дня сiли у Львовi
бiля залiзничного вокзалу в бусик i виїхали на роз-
вiдку, дорогою почитуючи про iсторiю Самбора. 

Назва походить вiд червоної верби, самбiр-де-
рева, що колись густо росла по берегах Днiстра.
Хоча бiльш поширене пояснення — «сам-бiр», тоб-
то вiд «самих лiсiв», що оточували мiсто.

За лiтописом, пiсля зруйнування татарами дав-
ньоруського Самбора (теперiшнiй Старий Самбiр)
частина його мешканцiв переселилася вниз по
Днiстру, де згодом i постало мiсто. В XIV столiттi
тутешнiй замок отримав у подарунок за службу
польський воєвода Спитько з Мельштина. Його ста-
раннями сформувалося середньовiчне ядро Сам-
бора, структура якого збереглася й дотепер. За-
мок лишив слiд в українськiй iсторiї — тут мiський
староста Єжи Мнiшек виношував свої амбiтнi пла-
ни, пов’язанi з персоною Григорiя Отреп’єва, вiдо-
мого пiд iменем Лжедмитрiя. Звiдси почався похiд
полякiв на Москву, де той Дмитрiй сiв на царський
престол та обвiнчався з дочкою Мнiшека — Мари-
ною. Щоправда, далi на них чекали самi неприєм-
ностi: його — страта, а її — в’язниця.

На ратушi
Центром громадського життя в галицьких мiс-

тах завжди була i є ратуша — будинок управи. Це
не просто споруда з вежею на майданi (Ринку), це
символ самоврядностi, який мали тiльки «вiльнi ко-
ролiвськi мiста», об’єкти магдебурзького права.
В будь-якому мiстечку, де ратуша збережена, го-
родяни пишаються нею не менше, нiж колись їх-
нi предки.

Отже, починаємо свою прогулянку з ратушi. Тiль-
ки-но беремося до фотографування її ренесансно-
го порталу з барельєфними портретами давнього
начальства, нас «засiкає» якийсь привiтний пан.
Виявляється, вiн старожил i патрiот мiста, а до того
ж, працiвник його адмiнiстрацiї. Михайло Антоно-
вич миттєво органiзовує нам екскурсiю на вежу ра-
тушi, попросивши на роль гiда молодого началь-
ника вiддiлу зовнiшнiх iнвестицiй, пана Андрiя.

З висоти 40 метрiв мiсто — мов на долонi. Ось
рiзнокольоровi кам’янички на Ринку, посипанi жов-

  Валентина

����i��	
� ����� ���� ���, ��
�������	: �i��i��	
� ������, ��-
�i�, 
�����, �������
, ������ i 
������ i... ��� ������. "���� ��-
����� ���#� �������� ����� ��#
 ��������� i �i�	
i ���� ��# 
��-
�����  � ���#��i��� ������$i�
(�i� ������� �� ������ ���� ��
��
 i ����
�). 	i���� ��  � ��-
�i���$���� ���$���� �i
���� i
����
����. '�������� ����� ��-
�� ���� ���i(�� ������� ������-
����, 
����i #
�) ���
���� ��
�-
������ ���(i  -�i� �����$i  i «��i-
���» ���i����...

���	��� ���������I!!"

  Валентина
Про Валентинiв день чули всi. Але
мало хто знає, що мощi цього свя−
того, який поплатився життям за
проведення таємних вiнчань, збе−
рiгаються у нас в Українi.

➧



86

���� �’$%����� � ,���$i) � -V
����i��i. /� �i������ ���)� �����-
�i ������� ���$�� '������	
��,
��’# ����� � �������	
��� 1���-
�i. 2��������# ��� 	
� 60 ����
������(
�� �i��
i�.

&���%'��, ������� �� ���-
��, �
������ ��#�� 5�������� #

������	��. 2������� ������� ��
1660 ��
�.

� �VIII ����i��i ����i�$i ���  �
������ ��������� ���i�������	
����������� ��������
���, � �
-I- ����i��i )� ����� ���
����� i ���-
������ #
 � 8���i), ��
 i � 8����$i.

���)I �*+��,-�&-

тим листям. Ось вузенькi вулички, що прорiзають
квартали, розходячись iз площi. Пiд нами «джунг-
лi» скверу, пам’ятник Шевченку i дерев’яний дах
макету старовинного колодязя.

Видно звiдси i всi храми. Перший лiворуч — кос-
тел Iвана Хрестителя, найвища, найвеличнiша i най-
старiша споруда в мiстi. Дата на фасадi — 1530.
Ключоподiбнi бiйницi в стiнах нагадують, що в дав-
нi часи свої переконання треба було вiдстоювати
не тiльки в переносному сенсi.

Далi за годинниковою стрiлкою — костел iз плас-
ким бароковим фасадом. Храм колись належав до
єзуїтського монастиря. Монахи достославного ор-
дену прийшли до Самбора 300 рокiв тому, спон-
сорованi брацлавським воєводою. Монастир був
найбагатшим у мiстi — володiв, крiм костелу, ко-
легiуму та гiмназiї, ще й будинками, фiльварком
у передмiстi, млином, цегельнею, ставами й сада-
ми. Усе це пiсля скасування Папою ордену в кiн-
цi XVIII столiття конфiскувала для своїх потреб ав-
стрiйська влада. Пiзнiше костел вiддали бернар-
динам й вiдтодi вiн носить iм’я святого Станiслава.
З радянських часiв i дотепер у примiщеннях мо-
настиря мiститься училище культури, а храм дiє
як зал органної музики.

I третя церква — саме та, де зберiгається ре-
лiквiя, заради якої ми тут. Темно-блакитна будiвля
храму Рiздва Богородицi видiляється серед мiсь-
кої забудови, слугуючи орiєнтиром.

Спускаючись сходами з вежi, звертаємо увагу
на закритий склом у шафi механiзм мiського «дзи-
гаря». Виготовив його празький майстер Гейнц.
Судячи з усього, майстер непоганий. Годинник
встановили на ратушi у 1885 роцi, й вiн iде донинi.

Де спочиває Валентин
Дорогою до церкви прогулюємося Ринком. Ось

давня кам’яниця, де тепер банк. Не так давно знай-

дено 17-метровий мурований пiдземний хiд, що
сполучає пiдвал цього будинку з ратушею. Iнше се-
редньовiчне пiдземелля може оглянути всяк охочий,
якщо зайде перекусити (до речi, смачно й недоро-
го!) до кав’ярнi «Княже мiсто» — тут же, на Ринку.

I нарештi ми бiля церкви Рiздва Богородицi. Її
збудували 1738 року коштом подружжя Iллi та Оле-
ни Комарницьких, українських магнатiв, — замiсть
старої дерев’яної, вiд якої лишилися чудотворна
iкона Пресвятої Богородицi.

Розвiдницьку мiсiю виконано! В церквi на тетрапо-
дi справдi стоїть рака з мощами святого Валентина.

Тут настає час зiзнатися. Звiсно, не тiльки за-
ради святих мощей радимо вам побувати в Сам-
борi. Просто ми переконанi, що вам сподобається
прогулянка цим спокiйним i охайним галицьким
мiстечком, багатим на цiкавих людей та iсторич-
ну минувшину. А втiм, хто знає, раптом Валентин
i направду вам допоможе у справах кохання…

Церква Рiздва Богородицi — кiнцевий пункт на-
шої прогулянки Самбором. Щоб оглянути старо-
житностi мiста, вистачить двох годин. Але, якщо
повторите наш шлях, не поспiшайте одразу до
Львова — неодмiнно скористайтеся тим, що Сам-
бiр розташований на перехрестi дорiг. З автовок-
залу вирушає цiла купа маршруток на Дрогобич,
Добромиль, Старий Самбiр... На зворотному шля-
ху до Львова можна вiдвiдати Вознесенський ко-
стел XVII–XVIII столiть з вежею-дзвiницею у Рудках i
маєток графського роду Фредро в сусiдньому селi
Вишня, палац XVII столiття у Великому Любенi та
колишню резиденцiю львiвських архiєпископiв у
Оброшинi (1730).

Ми теж обрали свiй подальший маршрут. Але
це вже зовсiм iнша iсторiя, яку ми колись неодмiн-
но розкажемо. ■

Олена КРУШИНСЬКА. Фото автора
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