
180

артур ГощинсЬкий

ВІд аВдаНЦІВ дО ПІЛаВІтІВ: 
ВЛасНИКИ чЕРНЕЛИЦІ  

ВІд XV дО КІНЦЯ XVIII стОЛІттЯ
Перша половина XVII ст. — це ÷ас, коли стар³ кнÿз³всüк³ ³ маã-

натсüк³ роди, що становили основó правлÿ÷о¿ ел³ти в попередн³ сто-
л³ттÿ, зãасаютü. Смертü останн³õ представник³в род³в Çбараæсü-
киõ, Çборовсüкиõ або Тен÷инсüкиõ стала катал³затором переãрóпó-
ваннÿ в середовищ³ полüсüкоãо ³стебл³шментó1. одним з насл³дк³в 
цüоãо процесó став переõ³д маєтк³в, що налеæали до стариõ род³в, 
ó волод³ннÿ новиõ власник³в. у випадкó окремиõ маєтк³в ÷и м³с-
цевостей, смертü попереднüоãо власника зóмовила процес трива-
лоãо протистоÿннÿ ÷исленниõ спадкоємц³в навколо спадщини по-
мерлоãо. Öе бóло зóмовлено тим, що претенз³¿ до вакантниõ во-
лод³нü зãолошóвали особи, ÿк³ õо÷а б ó найменшомó стóпен³ бóли 
спор³днен³ з попередн³ми власниками ³ вс³ма моæливими способа-
ми намаãалисü взÿти ó÷астü ó под³л³ спадкó. Ситóац³ÿ додатково 
óскладнюваласü ó випадкó, ÿкщо ÷ерãовий власник такоæ не за-
лишав прÿмиõ нащадк³в. 

Прикладом тако¿ м³сцевост³, ÿка в сво¿й ³стор³¿ баãато раз³в пе-
реõодила в³д одноãо родó до ³ншоãо, є розташована над Дн³стром 
×ернелицÿ. До недавнüоãо ÷асó ³стор³¿ цüоãо покóтсüкоãо м³сте÷ка 
ÿк в óкра¿нсüк³й так ³ в полüсüк³й ³стор³оãраô³¿ ôакти÷но не нада-
валосü óваãи. В кращомó випадкó ×ернелицÿ зãадóваласü в кон-
текст³ ³стор³¿ ц³лоãо реã³онó2, або ÿк м³сцев³стü, ó ÿк³й розташова-
н³ рó¿ни баст³онноãо замкó ÕV²² ст.3 Ситóац³ÿ по÷ала зм³нюватисü 
т³лüки в останн³õ рокаõ, коли в наóков³й л³тератóр³ стали все ÷ас-
т³ше з’ÿвлÿтисü наóков³ прац³, присвÿ÷ен³ ³стор³¿ ×ернелиц³4.

Першим óдокóментованим власником ×ернелиц³ бóв ÷ервоно-
ãородсüкий староста Теодорик Бó÷ацüкий, ÿкий став володарем 
зãадано¿ м³сцевост³ внасл³док поæалóваннÿ королÿ Владислава III 
Варнен÷ика. В докóмент³, написаномó в краков³ ³ датованомó 7 бе-
резнÿ 1440 рокó, королü зобов’ÿзóвавсÿ надати Теодориков³, взам³н 
за ÷отири шóби ткан³ золотом ³ двоõ коней, певнó сóмó ãрошей або 
17 с³л на Покóтт³ ³ Çаõ³дномó Под³лл³, серед ÿкиõ бóла ³ ×ернели-
цÿ5. ßк виникає з подалüшоãо переб³ãó под³й, Владислав так ³ не 
зм³ã сплатити Теодориков³ зãаданó в докóмент³ ãрошовó винаãоро-
дó, внасл³док ÷оãо ×ернелицÿ в ÷исл³ ³ншиõ м³сцевостей в³д³йшла 
ó волод³ннÿ ÷ервоноãородсüкоãо старости. Öе п³дтвердæóє докóмент 
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лüв³всüкоãо земсüкоãо сóдó, датований 25 æовтнÿ 1454 р., в ÿкомó 
Бó÷ацüкий названий власником ×ернелиц³6. 

П³слÿ смерт³ Теодорика Бó÷ацüкоãо в 1456 р. йоãо волод³ннÿ 
на Покóтт³ перейшли ó власн³стü син³в Ìиõайла ³ ßна7. 11 травнÿ 
1469 р. брати под³лили батüк³всüкó спадщинó, внасл³док ÷оãо ×ер-
нелицüкий клю÷ в³д³йшов до молодшоãо з син³в Теодорика — ßна, 
названоãо п³зн³ше Ìонастирисüким. В свою ÷ерãó старший брат от-
римав ßзл³вецü з окрóãою8. П³слÿ смерт³ ßна (по 1493 р.) йоãо зем-
л³ óспадкóвав син в³д шлюбó з Барбарою олексою — камÿнецü-
кий каштелÿн Ìиколай Ìонастирсüкий9. П³слÿ викóпó ßзл³вцÿ в³д 
рóсüкоãо воєводи ³ коронноãо полüноãо ãетüмана Ìиколаÿ Сенÿв-
сüкоãо в 1544 р. Ìиколай Ìонастирсüкий ³ йоãо потомки по÷али 
³менóватисü ßзловецüкими10. Саме ¿м налеæала ×ернелицÿ протÿ-
ãом настóпноãо стол³ттÿ. 

у 1607 р., не залишивши нащадк³в, помер под³лüсüкий воєвода 
²єрон³м з Бó÷а÷а ßзловецüкий, останн³й представник родó за ÷оло-
в³÷ою л³н³єю, котрий волод³в ×ернелицею11. у зв’ÿзкó з цим, має-
ток перейшов до йоãо сестри, воєводини рóсüко¿ ßдв³ãи Белзецüко¿ 
з ßзловецüкиõ12. ßдв³ãа до÷екаласü т³лüки одн³є¿ до÷ки, котра бóла 
видана зам³æ за ки¿всüкоãо воєводó ßнóша Тишкеви÷а ³ померла 
ще за æиттÿ матер³13. Внасл³док вреãóлюваннÿ спадковиõ справ, 
б³лüша ÷астина спадкó ßдв³ãи Белзецüко¿ мала перейти до ×óри-
л³в, спор³днениõ з ßзловецüкими ÷ерез шлюб корол³всüкоãо ротм³-
стра Ìарц³на ×óрило ³з старшою сестрою ßдв³ãи, Àнною14. Виõо-
дÿ÷и з цüоãо, п³слÿ смерт³ ßдв³ãи ×ернелицÿ опиниласü ó власнос-
т³ одн³є¿ з до÷ок Ìарц³на ³ Àнни ×óрил³в — Ìар³анни, видано¿ за-
м³æ за камÿнецüкоãо каштелÿна Ìиõайла Стан³славсüкоãо15. В ¿õ-
нüомó шлюб³ народилосü двоє д³тей — каспер ³ Євôросин³ÿ. Син 
×óрил³в помер в молодомó в³ц³, що призвело до тоãо, що весü ро-
довий маєток óспадкóвала Євôросин³ÿ16. 

Євôросин³ÿ Стан³славсüка бóла видана зам³æ за снÿтинсüкоãо 
старостó Петра Потоцüкоãо. Шлюб цей бóв безд³тним оск³лüки вæе 
в 1648 р. Потоцüкий помер. На по÷аткó 1650 р. Євôросин³ÿ вдрó-
ãе виõодитü зам³æ, цüоãо разó за камÿнецüкоãо старостó Ìиõайла 
Єæи ×арторийсüкоãо, приносÿ÷и йомó в придане ×ернелицю ³ на-
вколишн³ села17. ßк ³ перший шлюб Стан³славсüко¿, ¿¿ дрóãе одрó-
æеннÿ теæ не принесло потомк³в. у 1668 р. Євôросин³ÿ померла, 
що ôакти÷но позбавило ×арторийсüкоãо моæливост³ закр³пити ×ер-
нелицю за сво¿м родом18. Çã³дно конститóц³¿, прийнÿто¿ на радом-
сüкомó сейм³ в 1505 р., котра реãóлювала майнов³ в³дносини в шлю-
б³, роди÷³ æ³нки, померло¿ ран³ше в³д ÷олов³ка не мали права ви-
маãати в³д нüоãо поверненнÿ приданоãо аæ до к³нцÿ йоãо æиттÿ19. 
Брак ³нôормац³¿ о претенз³ÿõ роди÷³в Євôросин³¿ до ×ернелицü-
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коãо клю÷а ³ ³ншиõ ¿¿ волод³нü св³д÷итü про те, що вона ³ ¿¿ ÷олов³к 
óклали óмовó, зã³дно ÿко¿ ×ернелицÿ залишиласü ó волод³ннÿ ×ар-
торийсüкоãо аæ до йоãо смерт³. 

Ìиõайло Єæи ×арторийсüкий помер 13 кв³тнÿ 1692 р. Éоãо т³ло 
не встиãло ще остинóти ÿк кревн³ Євôросин³¿ по÷али добиватисü ¿¿ 
спадщини. Першим претенз³¿ висловив син Àнни ×óрило ³ люба-
÷³всüкоãо каштелÿна Àлександра Д³дóшицüкоãо, под³лüсüкий воє-
вода ßн франциск Д³дóшицüкий, котрий óæе в 1692 р. ô³ãóрóвав 
ó лüв³всüкиõ ãродсüкиõ актаõ ÿк власник косова, Çаболотова ³ ×ер-
нелиц³20. однак, в³н бóв не єдиним претендентом до спадкó по ×ó-
рилаõ. Складне право óспадкóваннÿ в ре÷³ Посполит³й дозволÿло 
висловлювати претенз³¿ до зãаданоãо маєткó такоæ ³ншим особам, 
спор³дненим з ×óрилами. Правдопод³бно, в³д претенз³й до ×ерне-
лиц³ не в³дмовивсÿ ³ син Ìиõайла ×арторийсüкоãо, казимир. Ще 
одним претендентом бóв камÿнецüкий каштелÿн Éозеô Стан³слав 
Потоцüкий. Видаєтüсÿ правдопод³бним, що настóпн³ два роки ÷ер-
нелицüким маєтком, разом з косовом ³ Çаболотовом, розпорÿдæав-
сÿ Д³дóшицüкий, котрий однак мóс³в протистоÿти ÷исленним пре-
тенз³ÿм до циõ земелü сво¿õ конкóрент³в. у к³нцевомó резóлüта-
т³ в³н зóм³в óтримати за собою ÷етвертó ÷астинó спадкó Євôро-
син³¿21. Çã³дно з тоãо÷асним законодавством (так звана «коректó-
ра прóсüка» з 1598 р.), ×ернелицÿ мала в³д³йти до спадкоємц³в л³-
н³¿, що виводиласü в³д саноцüкоãо ст³лüника Ìар÷³на ×óрило, котр³ 
мали перш³стü перед нащадками л³н³¿, що брала по÷аток в³д Ìи-
õайла Стан³славсüкоãо22. Àле в к³нцевомó резóлüтат³ новим власни-
ком ×ернелицüкоãо клю÷а став Éозеô Потоцüкий, котрий в ÿкост³ 
арãóментó в сóдов³й справ³ використав той ôакт, що першим ÷о-
лов³ком Євôросин³¿ Стан³славсüко¿ бóв Петро Потоцüкий, в³дпов³д-
но Потоцüк³ маютü право до спадкó по Євôросин³¿23.

остато÷но сп³р навколо ×ернелиц³ бóв розв’ÿзаний ó косов³ 
в 1694 р. Д³дóшицüкий ³ Потоцüкий поãодилисü на под³л сп³рниõ 
земелü, котрий провели лüв³всüкий ÷есник Владислав Ìиколай 
коссаковсüкий ³ теребовелüсüкий õорóнæий Стан³слав Д³дóшицü-
кий24. Внасл³док проведеноãо под³лó под³лüсüкий воєвода отримав 
м³сте÷ко кос³в з арендою, солÿною брамою, передм³стÿм Ìоска-
л³вка ³ селом Старий кос³в, а камÿнецüкий каштелÿн став влас-
ником ×ернелиц³ разом ³з замком, а такоæ корнева з корн³вкою 
³ ол³євом25. у свою ÷ерãó казимир, син Ìиõайла ×арторийсüкоãо 
³ Éоанни олендсüко¿, ôормалüно зр³ксÿ сво¿õ прав до ×ернелиц³ 
в 1696 р., що затвердив королü ßн ²²² Собесüкий26.

П³д к³нецü 1697 р. ×ернелицÿ в÷ерãове зм³нила власника. Ним 
став красноставсüкий староста Ìиõайло Потоцüкий. обставини пе-
реõодó м³сте÷ка ³ замкó до новоãо õазÿ¿на ÷астково моæна в³дтво-
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рити з допомоãою записó в «Щоденникó» великоãо коронноãо ãетü-
мана ßна Стан³слава ßблоновсüкоãо, котрий датований 13 ãрóднÿм 
1697 р. у нüомó ÷итаємо: «П[ан] с[тароста] красноставсüкий при-
¿õав, ×ернелицю кóпóю÷и спадково в³д п[ана] кам³нсüкоãо»27. Õа-
рактер ³нôормац³¿ моæе св³д÷ити про те, що Ìиõайло Потоцüкий 
м³ã мати б³лüше прав до даноãо маєткó. однак, щоб óникнóти кон-
ôл³ктó в середин³ родó, Ìиõайло поãодивсÿ викóпити ÷ернелицü-
к³ земл³. В такий спос³б покóтсüке м³сте÷ко, котре п³слÿ смерт³ 
Ìиõайла ×арторийсüкоãо стало обєктом тривалиõ спор³в, опини-
лосü ó власност³ Ìиõайла Потоцüкоãо, котрий волод³в ним ÷ерãо-
виõ п³встол³ттÿ.

Ìиõайло Потоцüкий помер ó 1749 р., дослóæившисü до посади 
волинсüкоãо воєводи. Éоãо спадкоємцÿми стали сини Петро ³ Àн-
тон³й, а такоæ вдова Ìарц³анна Потоцüка з оã³нсüкиõ, ÿк³ неодно-
разово д³лили м³æ собою родов³дн³ волод³ннÿ28. Ì³сте÷ко ×ернели-
цÿ в³д³йшло до вдови Ìиõайла Ìарц³анни, котра волод³ла ним аæ 
до своє¿ смерт³ в 1766 р.29.

×ерãовим власником населеноãо пóтнктó став син Ìиõайла 
³ Ìарц³анни, Петро Потоцüкий30. ×ерез ô³нансов³ проблеми в³н змó-
шений бóв в³ддати маєток ó заставó ³ ×ернелицÿ бóла под³лена 
м³æ йоãо кредитор³в. 29 липнÿ 1780 р. бóло визна÷ено р³÷ний доõ³д 
м³сте÷ка, а 5 березнÿ 1781 р. проведено йоãо под³л м³æ кредитор³в 
Потоцüкоãо31. Гостинсüкий п³д÷аший кшиштоô рилüсüкий отримав: 
«×астинó м³сте÷ка ×ернелицÿ в ринковомó циркóл³ в³д передм³стÿ 
званиõ Селÿнсüкий кóт ³ Щиãл³вка, що розташована по л³в³й сто-
рон³ в³д пóбл³÷но¿ дороãи до ринкó в³д замкó, а такоæ село Õме-
лева, що леæитü над Дн³стром […] такоæ прилеãл³ ставки, мóро-
ваний замок ³з óс³ма забóдованнÿми ³ ц³сарсüкою стайнею, з рин-
ковою юрисдикц³єю; кор÷мó в¿зднó на ринкó; ãород конопище 
[…]; дрóãий ãород розташований вздовæ л³во¿ сторони в³д дороãи 
з ô³лüваркó; церква Вознес³ннÿ Д³ви Ìар³¿ з декансüким cumiure 
patronatus»32. литовсüкомó п³д÷ашомó Éоаõимó каролю Потоцüко-
мó припали: «×астина ×ернелиц³ в ринковомó циркóл³ в³д перед-
м³сттÿ Àндрóõ³вка, що розташована б³лÿ пóбл³÷но¿ дороãи до рин-
кó, по прав³й сторон³ кладовища ³ костелó костел оо. ×ернелицüкиõ 
дом³н³кан³в», з полÿми ³ сонокосами33. ×ерãовим власником стала 
Ìар³анна Ìорсüка, до ÿко¿ в³д³йшли: «×астина м³сте÷ка ×ернели-
цÿ в ринков³м циркóл³ в³д передм³стÿ кос³вка з костелом оо. дом³-
н³кан³в розташована по прав³й сторон³ в³д пóбл³÷но¿ дороãи в сто-
ронó олüõ³вцÿ» з полÿми ³ с³нокосами34. Незнаний по ³мен³ Стше-
ãоцüкий отримав: «×астинó м³сте÷ка ×ернелиц³ в ринков³й циркó-
л³ в³д передм³стÿ к³лавки ³ Виноãрадó, ³ розташован³ ниæ÷е замкó 
ô³лüварки», а такоæ два ãороди, перший з ÿкиõ тÿãнóвсÿ справа 
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в³д ô³лüваркó аæ до винницü, а дрóãий знаõодивсÿ б³лÿ дв³рсüко-
ãо садó. кр³м тоãо, йомó бóло в³ддано ô³лüварок на к³лавц³ разом 
з ãосподарсüким двором ³ вс³ма бóд³влÿми, винницю, а такоæ церк-
вó св. Ìиколаÿ35. ост³нн³м з кредитор³в Потоцüкоãо, котрий отри-
мав волод³ннÿ ó ×ернелиц³ бóв Ìиколай Волüсüкий. Éоãо над³ле-
но ÷астиною м³сте÷ка, котра знаõодиласü на П³дзам÷³ разом ³з по-
лÿми ³ с³нокосами. В³н такоæ отримав ãород на к³лавц³ а такоæ 
право до в³лüноãо вирóбó л³сó на опаленнÿ в ÷ернелицüкиõ л³саõ36.

На дóмкó сó÷асноãо ³сторика ßрослава Николови÷а, defacto, та-
кий ÷астковий под³л ×ернелиц³ в³дбóвсÿ одразó п³слÿ смерт³ Ìар-
ц³анни Потоцüко¿. Досл³дник вваæає, що рилüсüкий ³ Стшеãоцüкий 
користóвалисü ³з сво¿õ ÷астин м³сте÷ка, по÷инаю÷и з 1766 р., а Ìи-
колай Волüсüкий — з 1767 р.37 Не в³домо однак наск³лüки таке при-
пóщеннÿ є обãрóнтованим, оск³лüки збереæн³ арõ³вн³ матер³али не 
дозволÿютü в³дкинóти ÷и п³дтвердити йоãо. Ç ³ншоãо бокó, наÿвн³ 
докóменти св³д÷атü, що на по÷аткó дрóãо¿ половини XVIII ст. ÷ас-
тина ×ернелиц³ знаõодиласü ó власност³ Ворони÷³в38. 

В÷ерãове ваæлив³ зм³ни серед власник³в ×ернелиц³ в³дбóлисü 
наприк³нц³ Õ²Õ ст. з поÿвою в даномó населеномó пóнкт³ родó Öен-
сüкиõ. однак проблема виõодитü за рамки нашоãо досл³дæеннÿ39.

П³дсóмовóю÷и, в³дзна÷имо, що ÿкщо встановленнÿ власник³в 
×ернелицüкоãо клю÷а в³д середини XV до середини XVIIIст. не ви-
кликає особливиõ трóднощ³в ³ моæна довол³ то÷но датóвати под³¿, 
пов’ÿзан³ ³з зм³ною приналеæност³ покóтсüкоãо м³сте÷ка до тоãо ÷и 
³ншоãо родó, то встановленнÿ власник³в ×ернелиц³ в дрóã³й поло-
вин³ XVIII ст. є зна÷но складн³шою справою. 
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