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Streszczenie: Artykuł poświęcony genezie i rozwojowi fortyfikacji zamkowej 
w Brodach. Wykonano analizę fortyfikacji zamkowej w aspekcie planistycznym, prze-
strzenno – kompozycyjnym. Ujawniono cechy stylistyczne umocnień zamku na podstawie 
analizy map historycznych i badań terenowych. Po raz pierwszy przeanalizowano plany 
umocnień zamku na mapach Brodów z okresu XVIII w. Rekonstruowano fazy rozwojowe 
zamku. 
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1. Wprowadzenie 

Zamek w Brodach posiada znacząca wartość historyczną, architektoniczną i urbani-
styczną. Jest on także dziełem ważnym w historii architektury i fortyfikacji polskiej 
i europejskiej. Zachowane fragmenty zabudowań i fortyfikacji wskazują że obok głównej 
funkcji zamku – militarnej, pełnił on także funkcje siedziby właściciela, ujawniając jego 
specyficzny typ architektoniczny – „palazzo in fortezza”. W porównaniu z innymi obiek-
tami zamkowymi powstającymi w okolicach Lwowa w ostatnich latach XVI wieku, zamek 
brodski wyróżnia się nowatorskim rozwiązaniem militarno-architektonicznym. Tym nie 
mniej jego elementy fortyfikacyjne posiadające funkcję obronne nie doczekały się do 
dzisiaj należytej analizy i oceny. Do takiej sytuacji doprowadziły przyczyny takie jak: 
utrata części linii obronnej w XIX w., złożona historia zamku i częste przebudowy jego 
struktury, zasłaniające jego pierwotny kształt, a także brak zainteresowania badaczy obiek-
tem po drugiej wojnie Światowej, mozliwośći i niemożność wykonania precyzyjnych 
pomiarów i niedostępność materiałów archiwalnych. Konieczność analizy i identyfikacji 
różnych fragmentów fortyfikacji zamku powstała po raz pierwszy w końcu lat 1980-ch, 
kiedy wykonywano pierwsze plany konserwacji obiektu (Ulana Pichurko [10]). Próby 
wykonania prac ratunkowych, jak również przygotowanie planów rewitalizacji zamku, 
a także powstające w ostatnich latach programy adaptacji pałacu i kazamat, ponownie 
wskazują na konieczność kompleksowych badań obiektu i otoczenia, odczytania i zrozu-
mienia historii zamku. Dla tak cennego zabytku wykonanie przekształceń, opracowanie 
projektu konserwatorskiego i rewitalizacji nałeży planować na bazie szczegółowej rekon-
strukcji faz rozwojowych obiektu i pełnej identyfikacji wszystkich jego elementów.  

Wcześniejsze badania, koncentrując się przeważnie na zagadnieniach z historii archi-
tektury zamku, zawierały bardzo skromną analizę jego struktur obronnych [4, 9, 14, 18, 20, 
22]. Naukowcy, pisząc o zamku, bez wątpienia stwierdzają jego unikalny charakter: przy-
należność umocnień zamkowych do typu fortyfikacji nowożytnych bastionowych (jeszcze 
rzadko stosowanych na kresach w rozpatrywanym okresie), „wzorcowy”- regularny układ 
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planistyczny w porównaniu z Zamościem czy Żółkwią. Stworzenie idealnego schematu 
miasta-twierdzy, klasyfikuje obiekt do specyficznego typu założeń zamkowych zespolo-
nych ze śródmieściem [27 (Sosnowski O.), 32, 34 (Krawcow S.), 28, 29 (Bevz M.)]. Liczne 
badacze zastanawiają się nad metodami realizacji jego budowy w tak krótkim okresie. 
Jednakże bez odpowiedzi pozostają: zagadnienia zwiazane z sprecyzowaną identyfikacją 
umocnień, dokładną identyfikacją rodzaju i typu bastionów, kurtyn, ich „przywiązanie” do 
konkretnej szkoły fortyfikacyjnej. Próby wykonania prac identyfikacyjnych w terenie 
utrudnia fakt utrzymywania zamku w stanie trwalej ruiny. W rezultacie wspólczesnych 
badań można znaleźć różnicę w potraktowaniu charakteru umocnień zamkowych. Przed-
stawimy poglądy różnych badaczy.  

W artykułach naukowych architektów-konserwatorów U. Pichurko, D.Krivoshejevej, 
A.Lyczko A. [10], przedstawiono koncepcyjny projekt restauracji zamku (wykonany 
w instytucie "Ukrzachidproektrestavracja-Укрзахідпроектреставрація" w latach 1988-89), 
w którym podkreślano przynależność bastionowej fortyfikacji zamkowej do szkoły wło-
skiej. Autorzy uzasadniają także hipotezę – o przynależności obwarowań bastionowych 
śródmieścia i częśći zewnętrznych obwarowań zamkowych jako „posiadających elementy 
szkoły holenderskiej" [10].  

Znany historyk sztuki W. Owsiyczuk wskazuje, że zamek został zbudowany na zasa-
dach holenderskiego systemu bastionowego [7]. Wybitny polski badacz architektury obronnej 
J. Bogdanowski w monografii poświęconej badaniu architektury obronnej w Polsce i na 
ziemiach ukraińskich odnosi pięciokątny zamek w Brodach do szkoły staro holenderskiej 
[17]. Historyk architektury S.Kravcov uważa, że rozplanowanie zamku i miasta wykonano na 
zasadach francuskiej szkoły fortyfikacyjnego budownictwa [32, 33, 34].  

Warto również wspomnieć, że teoretyk polskiej architektury militarnej Naronovich-
Naroński w pracy, ukończonej w 1659 r., w przeglądzie historycznych typów fortyfikacji, 
wyróżnia jako oddzielny typ zamku, tak zwany - "zamek z kazamatami". Charakteryzując 
wyróżniony typ, okresla istnienie jego w dwóch wersjach, posiadających różne rozwiązania 
bastionowe włoskiej szkoły – z zaokrąglonymi (a) i prostokątnymi (b) uszami na skrzy-
dłach bastionów. W pracy autor wspomina o Brodach, zaliczając fortecę do wymienionego 
typu „b” fortyfikacji włoskiej z prostokątnymi uszami [23]. 

Różnicę w ustalaniu typu fortyfikacji możemy wyjaśnić istnieniem rzeczywistych 
różnoczasowych elementów struktur obronnych zamku, które zostały zrealizowane na 
obiekcie w różnych okresach historycznych jego funkcionowania. Możliwe są również 
niewielkie odchylenia od standardowych teoretycznych rozwiązań systemów obronnych 
(rysowanych często w pracach teoretycznych w malej skali) i tworzenie przez budownicze-
go rzeczywistej fortyfikacji, która łączy w sobie zdobycze różnych szkół budownictwa 
fortyfikacyjnego, w tym także staro holenderskiej i włoskiej. Na przykład, wykorzystanie 
wnętrza wału do umieszczenia kazamat – typowe rozwiązanie dla szkoły bastionowej 
włoskiej, ale nie straciło znaczenia we wszystkich następnych okresach konstruowania 
fortyfikacji bastionowej. Nawet po utracie właściwej funkcji kazamaty w bastionach 
i wałach zamku w Brodach były używane przez wojsko w XIX i XX w. Fortyfikacja 
zamkowa w Brodach aktywnie funkcjonowała w ciągu dwóch stuleci i przeszła znaczące 
zmiany i przeksztalcenia, dostosowywana była do nowych, ciągle się zmieniających wy-
mogów militarnych. 
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Rys. 1. Odpowiedniki do pięciokątnej fortyfikacji zamku w Brodach: góra: Wülzburg (wyidealizowany 

rysunek bastionowego zamku), 1604 r., nieznany autor; dół: perspektywiczny widok twierdzy, au-
tor Janssonius, 1645 (Zasoby elektroniczne: Deutsche Fotothek, tryb dostępu: 
www.deutschefotothek.de). 

2. Analiza cech planistycznych i przestrzennych umocnień  
w poszczególnych fazach rozwojowych zamku.  

Zamek lokalizowany obok śródmieścia, na obszarze o płaskim nizinnym terenie. 
Istotnym elementem ważnym dla zabezpieczenia obronności zamku była zawsze rzeka. 
Naturalne przeszkody, takie jak strome zbocza lub szerokie i nieprzebyte bagna, które 
zapewniały niedostępność dla artylerii w poprzednich latach, przestają służyć jako pewny 
element obronności przy nowej dalekosiężnej artylerii w końcu XVI – XVII w. W nowym 
czasie aktywniej wykorzystywany duży obszar sztucznie zalany wodą, poziom, której był 
regulowany przez system zapór, a podejścia są pilnie strzeżone. Chociaż obecne warunki 
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hydrologiczne otoczenia zamku w Brodach są bardzo zmienione, wiemy, że w przeszłości 
zamek był otoczony wielką powierzchnią wodną. Potwierdzają ten fakt historyczne mapy: 
Boplana G. (1650) [11] i Friedricha von Miega (1779/82) [ 8]. Od strony miasta zamek 
broniony był przez szeroką wypełnioną wodą fosę (rys. 2).  

 
Rys. 2. Zamek i miasto Brody na mapie F. von Miega z 1781 r. (Kriegsarchiv, Wien). Odbitka – prof. 

M.Bevz. 

Analiza publikacji i dokumentów historycznych wykazuje, że zamek w Brodach był 
dwukrotnie „zakładany” i posiada następujące fazy rozwojowe: 

2.1. Etap I – koniec XVI w.  
Pierwsze założenie zamku miało miejsce pod koniec XVI w. W tym miejscu należy 

powołać się na przywilej Stanisława Żółkiewskiego z 1586 r., w którym decyduję się na 
budowę zamku na wyspie pośrodku stawu w Brodach [21, s. 3]. Dotychczas nie mamy 
potwierdzenia źródłowego o istnieniu zamku S. Żółkiewskiego [3, s. 50-54] we wspomnia-
nym okresie. Brak dokumentów potwierdzających jego założenie, wzmianek że został 
zbudowany, wskazówek o miejscu jego lokalizacji, o jego architekturze i wyglądzie. 
Wyjątkiem jest praca Z.Pilyarchyka, w której autor wspomina się, że w 1610 r. część 
zamku w Brodach spłonęła w czasie pożaru miasta. Zaznaczono także, że „zostały znisz-
czone dwie wieże z artylerią” [24]. Opis zamku z 1689 r., publikowany niedawno przez 
historyka V. Aleksandrowicza, podaje istnienie ośmiokątnej prochowni znajdującej się na 
dziedzińcu fortecy [1]. Uważamy, że ośmiokątna forma planu prochowni może wskazywać 
na jej zbudowanie we wcześniejszej fazie istnienia zamku. Podobne rozwiązania potwier-
dzają p ówczesne traktaty o fortyfikacjach [23].  
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Rys. 3. Porównanie planu zamku w Brodach (b) z pentagonową fortecą z eseju J. Naronowicza-

Narońskiego (a) ilustracja z książki J. Naronowicza-Narońskiego [23, str. 40]; b) plan Zamku 
w Brodach z 1791 opublikowany w pracy Adamczyka J.L. [15, c.189]. 

2.2. Etap II – 30-te lata XVII w 
Druga wzmianka o budowie (czy przebudowie?) zamku dotyczy lat trzydziestych 

XVII w. [18, c. 67]. Fakt budowy ufortyfikowanej twierdzy (zamku i miasta) z inicjatywy 
Stanisława Koniecpolskiego potwierdza postanowienie sejmu z 1633 r. Postanowienie 
predstawiono w publikacji S. Barąncza [16, c. 186-190]). Niektórzy badacze sugerują, że 
zamek został zbudowany na miejscu poprzedniego [20; 10]. Niestety, na dzień dzisiejszy 
nie mamy pewności co do samego autora projektu i osoby nadzorującej budowę. Uważa 
się, że autorem mógł być inżynier wojskowy – Francuz Guillaume Levasseur de Boplan 
(1600-1673) ( Le Vasseur de Beauplan), gdyż był inżynierem nadwornym S. Koniecpol-
skiego [20; 18; 16]. Wersję tą potwierdzają wzmianki zródłowe, muwiące o obecności 
Levasseura de Beauplana w Brodach [3]. Niektórzy badacze sugerują, że prace prowadził, 
również królewski inżynier pochodzenia włoskiego Andrea del Aqua (Andrea dell'Aqua), 
który przez pewien czas mieszkał w Brodach i był zatrudniany przez Stanisława Koniec-
polskiego [22; 19; 9; 6; 2; 7]. Szczegóły budowy czy rozbudowy zamku po 1630 r. potrze-
bują kolejnych wnikliwych badań. 

2.3. Rozwój fortyfikacji zamkowej w Brodach w XVII w 
Istnieje mało informacji na temat rozwoju i stanu fortyfikacji brodskiego zamku pod 

koniec XVII w. i w następne lata. Z pierwszego znanego opisu fortyfikacji zamku z 1671 r., 
autorstwa Ulricha von Werduma, wiemy że zamek: "... według nowoczesnych wymagań 
dobrze chroniony przez cztery (?) prawidłowej formy (wieże?) bastiony..." [12]. Przesłanka 
ta najpewniej jest mylna co do ilości bastionów – w rzeczywistości było ich pięć. Inaczej 
należy przyjąć wersje o możliwości istnienia 4 bastionów w obwodzie obronnym zamku 
przez jakiś czas, co wydaje się niewiarygodnym.  

Z opisu twierdzy, wykonanego 14 lat później, w 1685 r., przez dworzanina króla Pol-
skiego Jana III Sobieskiego Franciszka Daleyraka, uzyskać możemy następująca informa-
cję o widoku zamku: „pentagon bastionowy doskonały i bardzo dobrze wykonany; bastiony 
zbudowane z cegły, z gzymsami i innymi ozdobami z ciosanego kamienia, ale nie posiadają 
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żadnych okopów zewnętrznych; nawet fosa jest bardzo wąska lub wypełniona bagnem, 
które zastępuje zewnętrzne okopy. Zwiększenie wysokości walów od strony miasta jest 
dobrze zmodelowane i w dobrych proporcjach wykonane. Most zwodzony bardzo długi 
i szeroki. Na dziedzińcu nie było widać żadnego budynku, tylko proste, drewniane miesz-
kanie, dość długie, zbudowane według tradycji polskiej i przeznaczony dla namiestnika lub 
komendanta fortecy. Dwa bastiony frontowe od miasta posiadają nadszańce i wały znacznie 
wyższe [18]. 

Ten stan zewnętrznych elementów zamku o zróżnicowanych oskarpowanych z kaza-
matami wałów może być efektem niedokończonej pracy związanej z modernizacją fortecy. 
Co prawda taki stan nie zgadza się z informacją, że pod koniec 1669 r. Stanisław Koniec-
polski rozpoczął wielkie prace naprawcze zamku i cały zamek „doprowadził do porządku” 
[16]. Może wtedy linia bastionów otrzymała nowy zarys zaawansowanych bastionów 
i wałów w kurtynach, które wykorzystane były na nadbudowę nadszańców na dwóch 
stronach linii bastionów od strony miasta. Możemy przypuszczać że ówczesna rozbudowa 
fortecy, trwała dłuższy okres i przewidywała także m.in. przebudowę wewnętrznej prze-
strzeni. Tym można wytłumaczyć obecność wewnątrz twierdzy w 1685 r. tylko jednego 
prostego drewnianego domu. Taką hipotezę potwierdza informacja z następnego opisu 
zamku z 1689 r. Po 4 latach wewnątrz fortecy (cyt. Ulyanov), ilość budowli jest znacznie 
większa [13]. 

Obecność pałacu z "pańskimi pokojami”, a także nadszańców zabezpieczonych ko-
szami, gdzie umieszczono artylerie (według powyższego opisu) wykazuje, że forteca 
funkcionowała zupełnie jak sformowana obronna rezydencja. Architektura i technika 
budowlana zachowanego pałacu wskazują, datę jego powstania – na schyłek XVII w. 

 
Rys. 4. Zdjęcie elewacji pałacu i linii obronnej zamku z kazamatami. Foto: O.Okonczenko, 2012. 

Badania naukowców spierają datę budowy rawelinu przed zamkiem na koniec XVII 
czy I poł. XVIII w [4]. S. Kravtsov datuje powstanie bramy wjazdowej z rawelinem – „na 
przełomie XVII na XVIII w” [20]. Podstawa w ustaleniu daty jest ustawa z 1704 r., która 
zawiera listę istniejącego uzbrojenia fortecy [16]. Jednakże w 1689 r. zgodnie z opisem, 
który był cytowany przez S. Kravtsova [20] przed bramą znajdował się „szaniec w bardzo 
złym stanie”. Nazwana w opisie szańcem ziemna oskarpowana obronna budowla, usytu-
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owana przed bramą, opatrzona z dwóch stron w fosę (przez które prowadziły mosty 
z częściami zwodzonymi), bez wątpienia możemy zaliczyć do raweliny, który pełnił funk-
cje obronę węzła wjazdowego do zamku. Często „szańcem” w opisach nazywano nie tylko 
ziemne fortyfikacje polowe, ale także długotrwałe umocnienia, na przykład: bastiony, na co 
zwraca uwagę J. Bogdanovsky [17]. Mając na uwadze powyższą argumentację proponuje-
my datować budowę rawelinu na okres nie później koniec XVII w. Chociaż możliwe jest, 
że rawelin był wielokrotnie naprawiany lub przebudowywany i zmieniał swój kształt. 

 
Rys. 5. Brody: zamek i fragment zabudowań miasta na mapie z 1780 r. Autor mapy - Louis de Jann. 

[Austriacki archiwum wojskowy (Kriegsarchiv, Wien)]. Odbitka ze zbioru dr. Tarasa Piniazhka.  

2.4. Fortyfikacje zamku w XVIII w 
Analizując wydarzenia wojenne w XVIII w., wymienione w artykule A.Korchaka, 

możemy stwierdzić, że militarna funkcja Brodskiego zamku nadal nie zmniejszała się [4]. 
Jednak w nowym okresie na zamku mialo miejsce wiele zmian, które wskazują na wzrost 
znaczenia funkcji prezentacyjno-rezydencjonalnej obiektu. W 1755 r. na dziedzińcu zam-
kowym wzniesiono pałac, a nad bramą wjazdową wybudowano kilku kondygnacyjną wieżę 
z zegarem [18;10]. Historyk V.Ulyanov zakłada, że nowa restrukturyzacja warownego 
zamku została wykonana przez Stanisława Potockiego, który był doświadczonym architek-
tem i inżynierem wojskowym, a także przez pułkownika Królewskiej Artylerii Christophera 
Dahlke, który w tym czasie był zatrudniony u Potockiego [13]. Można także przypuszczać 
że wówczas kazamaty otrzymały formę, w jakiej zachowały się do dnia dzisjeszego.  

Formy architektoniczne zamku w II poł. XVIII wieku przedstawia akwarela, która 
znajduje się w gabinecie rycin Lwowskiej Biblioteki Naukowej UAN (opublikowana 
S.Kravtsovym) [20], a także jej wczesniejsza kopia, opublikowana w czasopiśmie «Przyia-
ciel Domowy» [25]. Na rysunku przedstawiono wszystkie zachowane kurtyny z kazamata-
mi, bastiony, fosy i rawelin. Fortyfikacje na rysunku nie wykazują oznak zniszczenia, ale 
na bastionach widoczny jest brak nadszańcy. Nad bramą pośrodku kurtyny jest precyzyjnie 
wyrysowana kilku kondygnacyjna wieża. 

Fortyfikacje zamkowe były utrzymywane w dobrym stanie do koń. XVIII w., czego 
potwierdzeniem jest wizerunek zamku na mapie F. von Miega z 1779–1783r. [8]. Na mapie 



Mykoła Bevz, Olga Okonchenko12

wyrysowano równoległe do linii bastionów zewnętrzne formy glasisu z ukrytą drogą, 
a także rawelin. Potwierdzeniem istnienia fortyfikacji zamkowej w pełnej formie jest także 
mapa z 1791 r., publikowana przez J.Adamczyka [15]. W szczegółowej formie z pełnym 
zarysem jego fortyfikacji zamek przedstawiono na mapie Luisa de Janna z 1780 roku 
(przechowywana w austriackim archiwum wojskowym (Kriegsarchiv) w Wiedniu) [13]. 

 
Rys. 6. Brody. Plan zamku i fragment zabudowań śródmieścia na mapie z lat 1780-ch. Autor A. Pinters-

hoffen. [Austriacki archiwum wojskowy (Kriegsarchiv, Wien)]. Odbitka ze zbioru dr. Tarasa Pi-
niazhka. 

3. Utrata cech obronnych 

W 1772 r. miasto weszło do prowincji austriackiej. W zamku zakwaterowano garni-
zon [4]. Inżynieryjne rozwiązania fortecy na pocz. XIX w. nie spełniają ówczesnych 
wymogów użycia artylerii. W 1809 r. podjęto decyzję o rozbiórce fortyfikacji twierdzy 
Brodskiej – jak zamku, tak i miasta [18]. Austriacki rząd nakazał właścicielowi zamku 
W. Potockiemu zniszczyć zamek. Najpierw została rozebrana i zdemontowana część 
fortyfikacji, znajdująca się w ruinie od strony miasta: szczatki bramy z wieżą i bastiony, 
a także wały kurtyn przy bramie. Material z rozbiórki został wykorzystany dla zasypywania 
fortecznej fosy i zniwelowania terenu otoczenia zamku [4]. Bez zmian pozostawiono pałac, 
używany jako mieszkanie, i cześć kazamatów, które służyły jako magazyny i sklepy [16]. 
Po II wojnie światowej zamek był używany jako miejsce postoju sowieckiej jednostki 
wojskowej [26], która stacjonowała tutaj do rozpadu państwa. Zamkowy pałac po remoncie 
w 1993 r. przekazany został do użytku przez miejskie instytucje kulturalne i edukacyjne, 
ale w dniu dzisiejszym jest nieużytkowany [13]. 

4. Podsumowanie  

Wykonana analiza literaturowa, kartograficzna, a także badania terenowe pozwoliły 
wykazać istnienie Brodzkiej fortecy w przeszłości w co najmniej dwóch wersjach, powią-
zanych z różnymi okresami czasowymi:  



Zamek w Brodach: fazy rozwojowe fortyfikacji 13

a) faza pierwsza – założenie zamku i miasta w 1590 r.; zamek – to niewysoka budow-
la w formie pięcioboku, ze skarpowanym walem z kazamatami o pięciu bastionach 
narożnych (typu „palazzo in fortezza”, charakter umocnień świadczy o zakończe-
niu prac budowlanych w pierwszym dziesięcioleciu XVII w). Forteca składała się 
z małych bastionów (które w nieco zmienionej formie dotrwały do naszych cza-
sów) i kurtynowych zewnętrznych murów przy walach z kazamatami od we-
wnętrznej strony. Wały kurtynowe i bastiony były oskarpowane od zewnątrz mu-
rem ceglanym na kamiennej podmurówce (rys. 7). Do zamku prowadziła jedyna 
brama z mostem od strony miasta. Ze wszystkich stron zamek był otoczony sta-
wem. Istnienie w tym okresie struktury wewnętrznej murowanej wypływa z zasto-
sowanego schematu planu kompleksu typowo włoskiej szkoły fortyfikacyjnej. Za-
chowane archeologiczne szczątki bastionu, należącego do włoskiej szkoły archi-
tektury, należało by sprawdzić przez badania archeologiczne i architektoniczne 
w miejscu rozebranych umocnień, dla odnalezienia pozostałości charakterystycz-
nych włoskich uszy bastionowych. Jeżeli badania wykazały by istnienie w pierw-
szym okresie przedwału przy głównym wale, - takiego typu planistyczny schemat 
fortyfikacji można przypisać staro holenderskiej szkołe, która rozpowszechniła się 
w Rzeczpospolitej, zaczynając od lat 20-tych XVII w. 

 
Rys. 7. Dwówarstwowa konstrukcja zewnetrznej sciany kurtyny w miescu zrujnowanego fragmentu 

obronnego muru: starsza kamienna cześć (z prawej) i mlodsza okladzina z cegly (z lewej). Foto: 
M. Bevz, 2014. 

b) Kolejną fazę rozbudowy fortecy i przekształceń umocnień, należy wiązać z mo-
dernizacją fortyfikacji w II poł. XVII w. Modernizacja ta spowodowana była ko-
niecznością zwiększenia obronności bastionów i nadbudową nadszańców w celu 
zwiększenia dalekiego zasięgu obrony, najpierw od strony miasta. Wtedy było wy-
konano powiększenie perymetru fortecy i rozbudowę zewnętrznego obwodu, doda-
jąc jeszcze jedna linia muru zewnętrznego. Taka operacja spowodowała powstanie 
nowych skarp i potrzebę wypełnienia gruzem budowlanym i ziemią przestrzeni 
pomiędzy istniejącą ścianą a nowododaną. Ta wersja planu fortecy przedstawiona 
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na mapach z XVIII wieku [15; 8]. Po demontażu fortyfikacji i zasypywaniu fos 
w 1812 r. odsłonił się pierwotny kształt kurtyn i bastionów, wybudowanych z ka-
mienia, ale w bardzo zniszczonym stanie. 

Zarys pięciokątnych bastionowych fortyfikacje zamku w Brodach, znany z map 
XVIII wieku, według planistycznych cech jest podobny do pięciokąta foremnego określo-
nego w traktacie Naronovicza-Narońskiego [23], który był zwolennikiem staro holender-
skiej szkoły. Jednak zagadką zostaje profil umocnień Brodskiego zamku pozbawiony 
przedwału. Taki schemat nie zgadza się z zasadami wykonania profilu w traktatach fortyfi-
kacyjnych. 

Na strukturach obronnych zamku, które przetrwały do dziś, pozostają kamienne skar-
py uzupełnione cegłą w miejscach zniszczeń. Niestety, całkowicie stracony jest parapet 
i nie zachowały się resztki pasa kordonowego muru. Wewnętrzna struktura bastionów, 
wykonana z kamienia i cegły, najwyraźniej pochodzi, z pierwszej fazy istnienia fortecy. 
Pomieszczenia we wnętrzu walów kurtynowych (tak zwane – kazamaty), z uwagi na 
materiał i sposób ich wykonania, pochodzą z okresu modernizacji fortecy w XVIII w. (czy 
może uzyskały wtedy ostateczną formę). Prostokątny budynek, tak zwany "skarbiec", który 
przylega do szyi jednego ze zrujnowanych bastionów, najprawdopodobniej wzniesiony w 
drugiej połowie XVII w., jako podstawę dla nadszańca, wyznaczonego do umieszczenia 
artylerii dalekiego zasięgu. 

W XVIII w. ze względu na wzrost mocy artylerii obronne pozycje fortecy nałeżało 
przenieść na przedpole do nowej linii umocnień. Ta nowa linia obronna już nie tworzy 
jednolitego systemu z zamkiem i znajduje się w znacznej odległości od niego. Jest to 
długoterminowe lub polowe fortyfikacje (które często tworzą samodzielny obwód obronny, 
uzupełniany w czasie wojny). Jego funkcje poszerzają się do obrony miasta i zamku, 
i tworzą zjednoczony wspólny obwód obronny. Obrona coraz bardziej oddala się od zamku, 
który staje się niedostępny dla artylerii wroga, co pozwala zwiększyć wysokość budynków 
powstających na dziedzińcu. Podobne czynniki powodują budowę nowych kondygnacji na 
bramie, która zaczyna działać jako punkt obserwacyjny do monitorowania obszaru na 
obrzeżach nawet oddalonych umocnień. 

 
Rys. 8. Schemat obecnego stanu fortyfikacji zamku z naniesioną rekonstruowaną linią straconej 

skarpy. 
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Chociaż brama brodskiej fortecy nie zachowała się, mapy i ikonografie zawierają wy-
starczające informacje na temat obrazu i konstrukcji budynku w XVIII w. Brama została 
usytuowana w środku kurtyny i nie budowana była zgodnie z zasadami typowymi dla 
systemu bastionowego. Miała dwa wejścia – brama główna i mała furta obok. Z opisu 1689 
r. dowiadujemy się, że z okopów fosy dostać się można do mostu przy bramie (z dwóch 
części skomponowanego), z których jedna szersza prowadziła do samej bramy [20]. Rów-
nież wymieniony w opisie inny mościk zwodzony, wąski, który prowadzi do furtki obok 
bramy. Obecność zwodzonego mostu przed bramą wskazuje na istnienie w tym okresie 
konstrukcji budynku bramy co najmniej o dwóch kondygnacjach. Nic nie wiadomo 
o wyglądzie bramy w pierwszej połowie XVII w.  

Fosa i zewnętrzne fortyfikacje zamku ulegają zmianom w kolejnych okresach. W opi-
sie z 1689 r. wspomina się fosa i stwierdzono, „że była kiedyś oszkarpowana, ale przeciw-
skarpa zepsuta” [20]. Według opisu z 1685 r. "Fosa jest wąska lub zamknięta bagnem" [18] 
i prawie przez sto lat fosa znowu w dobrym stanie, jak dowiadujemy się z map XVIII w.: 
fosa posiada gwiaździsty kształt, po obwodzie biegnie ukryta droga i glasis [15; 8]. 

Krótki opis faz rozwojowych fortyfikacji zamku w Brodach przedstawiony w poniż-
szej tabeli.  

 
Pocz. ХVІІ w. – pocz. ХІХ w. System fortyfikacji – Bastionowy.  

Struktura planistyczna – w oparciu o prawidłową formę pięciokąta 
z bastionami w narożnikach. 

I pol. ХVІІ w. Szkoła fortyfikacyjna - staro włoska (?); 
Przekrój umocnień (profil) – wal z przedwałem – ?; 
Skarpa – kamienna; 
Ciało walu w kurtynie – murowane z kamienia i cegły z kazamatami ?; 
Ciało bastionów – murowane z kamienia i cegły z kazamatami. 
Budowla bramy – murowana, niejasnej formy? 

II pol. ХVІІ w. Szkoła fortyfikacyjna – staro hołenderska, 
profil – wal bez przedwalu; 

Skarpa - murowana z cegły i kamienia (nie zachowana); 
Ciało walu w kurtynie - zbudowany z kamienia i cegły z kazamatami, 

wypełnienie ziemią przestrzeni między nową a starą skarpą (czę-
ściowo zachowane); 

Nadszańce na bastionach – wykonane z gliny w koszach, zbudowane 
na murowanych fundamentach (nie zachowane); 

Rampy (apparele) – murowane z cegły (częściowo zachowane); 
Budowla bramy – lokalizowana w centrum kurtyny, murowana 

o dwóch kondygnacjach (?); w XVIII w. nadbudowana do formy 
wieży, dodając zegar; 

Most zwodzony – składał się z dwóch części, położonych równolegle: 
do bramy i do furty (nie zachowane); 

Fosy – kopane na zewnętrz pięcioboku, wokół oskarpowanej linii 
obwodu obronnego walu i bastionów (nie zachowane); 

Umocnienia zewnętrzne – istniały: droga ukryta, rawelin, glasis (nie 
zachowane). 

Zabudowania nieobronnego 
charakteru, we wnętrzu fortecy 

II poł. ХVII w. – drewniane budynki; 
II poł. ХVIII ст. – pałac murowany i budynki drewniane obok; 

lokalizują się w centrum dziedzińca, wolnostojące, nie przylegają-
ce do obwodu obronnego. 
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the phases of development of fortifications  
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Abstract: The article discusses the genesis and development of the castle fortifica-
tions in Brody. Castle fortifications analysis was performed in terms of planning, spatial, 
compositional structures. It discloses the stylistic features of the castle fortifications on the 
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basis of an analysis of historical maps and fieldwork. For the first time analyzed the plans 
of the fortifications on maps from the period of the eighteenth century. Reconstructing 
development phases of the castle. 
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