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Віталій нАгІРнИй 

ХТо і КоЛи збудував ЧернеЛицЬКий 
замоК?*

Чернелицький замок, розташований на правому березі річки 
Дністер в селищі міського типу Чернелиця, є однією із небагатьох 
історичних пам’яток XVII століття, які збереглись на території 
Городенківського району Івано-Франківської області. Незважаю-
чи на те, що замок в другій половині ХVІІ і в ХVІІІ століттях був 
однією з найбільш важливих фортець Речі Посполитої на Покутті, 
його історія до цього часу майже не знана дослідникам. В числен-
ній публіцистичній літературі, а також у поодиноких наукових 
працях, присвячених Чернелицькому замку, зустрічаємо тільки 
коротку, не завжди достовірну, історичну довідку і загальний 
опис сучасного стану замку. Що ж стосується його оригінального 
вигляду чи стану пам’ятки в XVІI–ХІХ століттях, то автори по-
вністю оминають увагою даний аспект. Не з’ясованим остаточно 
залишається також питання хто і коли збудував замок. 

Стосовно того з чиєї ініціативи було почато будівництво по-
кутської твердині то, на перший погляд, справа видається про-
стою і зрозумілою. В літературі одноголосно відзначається, що 
замок був збудований князем Міхалом Єжи Чарторийським. 
Часом будівництва традиційно вважається початок ХVІІ сто-
ліття. Правда, частина авторів датують цю подію в загальному 
першою половиною ХVІІ століття  або більш широко – цілим 
ХVІІ століттям. Тим не менш, збережені архівні документи до-
зволяють не тільки уточнити датування будівництва замку, але 
і підважити загальноприйняту думку про те, що фортецю від 
самого початку будував Міхал Чарторийський. 

Свій аналіз згаданих проблем розпочнемо із відомої в історич-
ній літературі інформації, яка вміщена в „Інструкції Галицького 
сеймику послам на Загальний (Вальний) сейм” у Варшаві, що 
датована 25 лютим 1659 року. В 35 параграфі інструкції  йдеть-
ся: „Окремо наші пп. посли внесуть інстанцію, зокрема про те 
що С. Князь Чарторийський п. Воєвода Брацлавський поніс ве-
ликі видатки на фортифікацію замку в селі Чернелиці, в своїй 

* Дана стаття написана в рамках міжнародного проекту „Чернелицький замок: 
історія і сучасний стан”, який реалізується групою дослідників в Інституті 
Історії Ягеллонського університету (Краків, Польща) при співпраці з При-
карпатським університетом та Університетом Нафти і Газу (Івано-Франківськ, 
Україна).
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спадковій місцевості, на фортецю, здавна розпочату і потрібну 
покутським краям і всій Речі Посполитій, правильно вимуровану 
і оточену контрвалами, і щоб через це була обдумана компен-
сація за таку працю і за видатки на перебудову цієї фортеці і 
за кошти видані на неї, нехай з допомогою конституції наші пп. 
посли постараються”. Як видно із даної цитати, Галицький сеймик 
дав своїм послам інструкцію добиватись від Загального сейму в 
Варшаві повернення коштів для князя Міхала Чарторийського 
за будівництво замку в Чернелиці. На підставі цього документу 
можемо також чітко ствердити, що станом на 25 лютого 1659 
року будівництво замку було закінчене. 

Здавалося б, цитований фрагмент є прекрасним аргументом на 
користь того, що весь процес будівництва замку в Чернелиці був 
здійснений саме Міхалом Чарторийським. Однак, уважний аналіз 
документу показує, що такий висновок поспішний. Інструкція 
Галицького сеймику дає підстави твердо говорити тільки про те, 
що М. Чарторийський закінчив будівництво замку. В документі 
нічого не сказано, що початок будови теж був покладений князем. 
Навпаки, слова „...фортецю, здавна розпочату...” чітко вказують 
на те, що будівництво замку тривало достатньо довгий час.  І 
саме ці слова можуть бути ключем до віднайдення відповіді на 
питання коли розпочато будівництво замку в Чернелиці.

Слова „...фортецю, здавна розпочату...” однозначно свідчать 
про те, що будівництво покутської твердині було тривалим і без-
умовно продовжувалося досить вагомий відрізок часу. Спробуємо 
вияснити, коли ж все-таки воно могло розпочатися. 

Чернелиця, під її первісною назвою – Черлениця – вперше 
згадується в письмових джерелах під датою 7 березня 1440 року, 
в дарчій грамоті польського короля Владислава ІІ Ягайла, якою 
він обіцяє на найближчому сеймі надати село, разом із іншими 
16 населеними пунктами Покуття і Поділля, червоногородсько-
му старості Теодорику Бучацькому, гербу Абданк. Інформація 
грамоти, на жаль, не дозволяє нічого сказати про можливі 
укріплення в Чернелиці. Такими ж короткими є відомості з до-
кументів Галицького земського суду з середини ХV століття, де 
Чернелиця згадується під 1454, 1461, 1463, 1467  і 1469 роками. 
Останній із перелічених документів містить фрагмент, який до-
слідники інколи трактують як свідчення на користь існування 
фортифікаціних укріплень на місці замку вже в середині ХV 
століття. Мова йде про те, що в акті поділу володінь між Ми-
хайлом та Іоаном Бучацькими, укладеному 11 травня 1469 року, 
серед інших місцевостей, які отримував Іоанн, згадується „…
Чернелиця з містечками, оборонними дворами і селами...”. Однак, 
конструкція речення та форма вжита в документі „з містами, 
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оборонними дворами і селами” дозволяє відносити дані слова не 
стільки конкретно до Чернелиці, як в загальному до всіх перелі-
чених в актовому документі місцевостей. Тому в даному випадку 
неможливо точно встановити в якому із перелічених населенних 
пунктів могли знаходитись оборонні двори чи сторожові вежі. В 
кожному разі, на піставі цього документу не можемо стверджу-
вати, що в середині ХV століття в Чернелиці існували оборонні 
укріплення у вигляді замку. Про можливі фортифікації нічого 
не згадують і інші акти Галицького гродського суду, які датовані 
1490-ми роками і належать до Чернелиці. Як бачимо, збережені 
джерела не дають можливості датувати початок будівництва 
Чернелицького замку ХV століттям.   

Так само важко віднести початки будівництва замку до ХVІ 
століття. Відомо, що Чернелиця в той належала до відгалуження 
роду Бучацьких-Язловецьких. Збережені документи, які стосу-
ються володінь Язловецьких в Чернелицькому ключі, жодним 
словом не згадують про можливий початок будівництва замку 
в ХVІ столітті. Таким чином, початки будівельних робіт над 
фортецею в Чернелиці необхідно датувати не раніше як першою 
половиною ХVІІ століття.

Коли ж конкретно могло розпочатись спорудження замку в 
Чернелиці? При сучасному стані досліджень напрошується на-
ступна відповідь на дане питання – будівельні роботи були роз-
початі не пізніше 1636 року. Підставою до такого ствердження є 
документ, збережений серед актів Галицького земського суду і 
датований 1636 роком, в якому йдеться про руйнування, завдані 
київським воєводою Янушем Тишкевичем містам Язлівцю, Грод-
ку, Заліщикам, Чернелиці і ряду інших. У переліку захоплених 
Янушем Тишкевичем місцевостей відмічені: „Черленицький 
ключ, містечко Черлениця і з замком ”. Даний фрагмент є першою 
відомою на сьогодні згадкою про замок в Чернелиці. Таким чином, 
бачимо, що станом на 1636 рік він уже існував. Можливо замок 
був ще не завершений, тим не менш, початки його будівництва 
необхідно датувати не пізніше як першою половиною 1630-х років. 
З іншого боку, можна впевнено говорити про те, що станом на 
1607 рік замку в Чернелиці ще не існувало. Підстави до такого 
висновку дає заповіт тогочасного власника Чернелиці Ієроніма 
Язловецького, в якому згадані тільки „Чернелиця фільварк і 
містечко, і села, що належать до неї”, без замку. 

Актові документи Галицького земського суду дозволяють 
також встановити, що Міхал Чарторийський не мав жодного 
стосунку до початку будівництва замку в Чернелиці. По-перше, 
станом на 1636 рік князю було всього 15 років (він народився 
у 1621 році ) і видається малоймовірним, щоб особа в такому 
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молодому віці ініцювала будівництво фортеці у віддаленій від 
його основних володінь Чернелиці. По-друге, цитований доку-
мент чітко вказує, що в 1636 році власницею Чернелиці і замку 
була Ядвіга Белзецька із Язловецьких, дочка великого коронного 
гетьмана і руського воєводи Єжи (Юрія) Язловецького і вдова 
Андрія Белзецького. Рід Язловецьких, що був тісно споріднений 
із Бучацькими, володів Чернелицею ще з 1469 року. Місто, яке 
розташовувалось на межі Покуття і Поділля недалеко від важли-
вого водного шляху – Дністра, активно розвивалось, а природні 
умови повністю сприяли будівництву укріплень. Тому є цілком 
логічним, що заможні Язловецькі вирішили звести тут замок для 
захисту своїх володінь. Однак, швидше за все це будівництво 
так і не було закінчене, чому могло перешкодити майже повне 
розорення Ядвіги в середині 1630-х років.           

На завершення залишається відповісти на питання коли і яким 
чином Чернелиця із замком могли перейти у володіння Міхала 
Чарторийського. На нашу думку, прояснити ситуацію дозволяє 
вищенаведений документ, вміщений в актах Галицького земського 
суду. Із нього дізнаємось, що в середині 1630-х років між Ядвігою 
Белзецькою та її зятем Янушем Тишкевичем виник конфлікт. 
Київський воєвода зібрав під своїми знаменами близько 1 тис. 
жовнірів і захопив та поруйнував основні володіння своєї тещі, 
серед яких була і Чернелиця. В результаті дій Януша Тишке-
вича Ядвіга Белзецька втратила майна на суму близько 900 тис. 
злотих. Вона померла в 1641 році фактично повністю розореною. 
Єдина дочка Ядвіги, видана заміж за Януша Тишкевича, по-
мерла ще за життя матері і володіння останньої представниці 
роду Язловецьких перейшли до роду Чурилів, у тому числі до 
Маріанни Станіславської з Чурилів, дружини кам’янецького ка-
штеляна Міхала Станіславського. Їхньою дочкою була Євфросинія 
Станіславська. Збережені документи дають підстави говорити 
про те, що саме Маріанні дісталась Чернелиця із незакінченим 
замком, які пізніше успадкувала Євфросинія. В свою чергу, 
Євфросинія Станіславська була видана заміж за снятинського 
старосту Петра Потоцького, а після його смерті (1648 р.), стала 
другою дружиною Міхала Єжи Чарторийського. Таким чином, 
Чернелиця із замком опинились у володінні князівської пари. І 
очевидно, що саме після цього Міхал Чарторийський вирішив 
закінчити будівництво покутської твердині, що і було зроблено 
напередодні 1659 року. 

Підведемо підсумки. Збережені архівні матеріали дозволяють 
зробити наступні висновки: будівництво замку в Чернелиці було 
розпочате перед 1636 роком (не раніше 1607 року), правдоподібно 
ще в першій половині 30-х років ХVІІІ століття; на час початку 
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будівельних робіт Чернелиця належала до Ядвіги Белзецької 
з Язловецьких; після смерті Ядвіги Чернелицький ключ разом 
із незакінченим замком перейшов у власність до Евфросинії 
Станіславської, дружини Петра Потоцького, а згодом другої 
дружини Міхала Єжи Чарторийського; будівництво замку за-
кінчив напередодні лютого 1659 року новий його власник – князь 
Чарторийський.  
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