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Петро сІреджук

історичні перехрестя

ГОРОдЕНКІВсЬКа ФОРтЕЦЯ
Городенка в³дома з 1520 р. Вона розташована на ваæливиõ 

стратеã³÷ниõ шлÿõаõ, ÿк³ ведóтü з Под³ллÿ ³ Бóковини на Покóт-
тÿ й Гóцóлüщинó. Власне ãеоãраô³÷ний ôактор з³ãрав вир³шалüнó 
ролü ó зм³н³ статóсó поселеннÿ. На ¿¿ землÿõ навколо ôортиô³ка-
ц³¿ ос³дали рем³сники й селÿни. Çãодом з’ÿвилосÿ поселеннÿ, ÿке 
постóпово набирало обрис³в м³сте÷ка, а сôормóвалосÿ ³ юриди÷-
но св³й м³сüкий статóс óæе мало з 1662 рокó. Ìаãдебóрзüке право 
Городенка отримала 13 лютоãо 1668 р. На першиõ пораõ ³снóвали 
два однойменниõ поселеннÿ — село ³ м³сто Городенка. Щоправда, 
аби не бóло плóтанини, нововиникле м³сто деÿкий ÷ас ³менóвали 
кам’ÿний Пот³к, в³д м³сцÿ розташóваннÿ над кам’ÿним обривом, на 
дн³ ÿкоãо котилисÿ води потокó ßмãор³в.

²стор³оãраô³ÿ ãороденк³всüкоãо замкó запо÷аткована полüсüки-
ми досл³дниками ². Стóпницüким та В. лоз³нсüким. Çокрема, ². Стóп-
ницüкий першим з досл³дник³в зазна÷ив, що Городенка мала обо-
ронний замок.

Верс³ю рóйнóваннÿ ãороденк³всüкоãо замкó в наóковий об³ã 
ó 1918 р. óв³в в³домий ãалицüкий наóковецü À. Проõаска.

Ç д³аспорниõ полüсüкиõ наóковц³в к. Барансüкий н³÷оãо новоãо 
не висв³тлив, а лише обмеæивсÿ под³ÿми 1648 р.

укра¿нсüкó ³стор³оãраô³ю покóтсüко¿ твердин³ в Городенц³ за-
по÷атковано С. Томаш³всüким. В³н теæ п³дтримав верс³ю À. Про-
õаски. Çãадóвав ãороденк³всüкó ôортецю такоæ д³аспорний ³сто-
рик В. ßшан, родом з села Сераôинц³, котрий в нарис³ «Ç минóло-
ãо Городенки й околиц³» зазна÷ав, що селÿни Городенки й околи-
ц³ зрóйнóвали ³ спалили замок ß. Стæемовсüкоãо.

фортецÿ розташована в п³вн³÷н³й ÷астин³ середм³стÿ Городенки 
на високомó правомó берез³ р³÷ки ßмãор³в мала виãлÿд неправилü-
ноãо трикóтника, ÿкий замикавсÿ на п³вденномó сõод³ ÷отирüоõ або 
п’ÿтикóтною замковою веæею з в³дпов³дним кон³÷ним даõом. Тóт, 
моæливо, м³стиласÿ п³двалüна кóрдиãарнÿ — в’ÿзницÿ, де óтри-
мóвали непок³рниõ покóтÿн та р³зниõ мастей зло÷инц³в. Ç п³вно-
÷³ й заõодó, а такоæ з п³вн³÷ноãо сõодó замок мав добрий природ-
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ний заõист: обривист³ береãи, ÿк³ спадали до р³÷ки. Б³лüш достóп-
ною ôортецÿ бóла з п³вднÿ та п³вденноãо сõодó. Ст³ни ãороденк³в-
сüко¿ твердин³ бóли зведен³ з каменю ³ ¿õ товщина м³сцÿми стано-
вила метр — п³втора. Çамок мав два п³дземн³ õоди: до костелó ³ за 
м³сто. один з ниõ збер³ãсÿ до нашиõ дн³в. 

у п³вденн³й ÷астин³ замкó, в³роã³дно, м³стиласÿ резиденц³ÿ — па-
лац маãнатсüко¿ родини Потоцüкиõ. Тóт на дитинцю бóв ц³лий æит-
ловий комплекс, кóди вõодили р³зн³ за ôóнкц³оналüним призна÷ен-
нÿм бóд³вл³: насамперед замково¿ адм³н³страц³¿ та обслóãовóю÷о-
ãо персоналó, трапезна. В сõ³дн³й ÷астин³ твердин³, ймов³рно, бóли 
казарми в³йсüковоãо ãарн³зонó, кóõнÿ, пекарнÿ, пивниц³, арсенал з³ 
зброєю ³ склади продоволüства. В п³вденно-сõ³дн³й ÷астин³ ôорте-
ц³ розташовóвалисÿ конюшн³ ³ склади ôóраæó. П³вденно-заõ³дна 
÷астина цитадел³ виконóвала сóто обороннó ôóнкц³ю, ÿк доказ ц³є¿ 
здоãадки, є залишки ôóндамент³в двоõ паралелüниõ ст³н. Варто за-
зна÷ити, що ãороденк³всüка твердинÿ своєю конô³ãóрац³єю наãадóє 
ôортиô³кац³йнó спорóдó в П³дзамо÷кó, що в Теребовл³.

Çамок ó Городенц³ збóдовано покóтсüкими селÿнами перед 
1628 р. Ç писüмовиõ дæерел, що д³йшли до нашиõ дн³в, в³н вперше 
зãадóєтüсÿ в актовиõ матер³алаõ Теребовлÿнсüкоãо ãродсüкоãо сóдó 
за 1628 р. у той ÷ас йоãо володарем бóв Õристоôор Стрæемесüкий.

15 липнÿ 1650 р. до Галицüкоãо ãродсüкоãо сóдó в Гали÷³ внесено 
протест, що восени 1648 р. æител³ с³л Городенка, колюõ³в (кели-
õ³в), любк³вц³, олешк³в ³ ×ернÿтин та м. Çаболотова здобóли ôео-
далüний замок родини Потоцüкиõ. Çокрема, ãороденк³всüкий замок 
штóрмóвали ²ван Àбрам÷ин, зÿтü Блискав÷ин, Гаврило з двома си-
нами, зÿтü Çóбри÷ик³в, костü котован, фед³р крик, Ìиõайло кóр-
к³в, лизан÷ин, Василü Телебóс з олешкова; лóцü Бабин, ²ван÷ик 
з сином, Семен ²са¿в, к³рик з сином, лесüко з сином, ²ван Сливка, 
старий Трóшко з наймитами; ²ван з двома синами, два сини Éо-
сиôа, ²ван кóшн³р³в з братом, два сини Ìандз³йови, Àртим Ìат-
в³¿в, Панüко Понóр÷ик, Пóõник³в з сином; осад÷ий з любк³вц³в; 
²ван В³дай÷к³в, фед³р Гон÷ар, Стеôан клю÷ник, ßсüко костри-
к³в, Семен кóшн³р, ²ван кóшн³р³в, фед³р Ìолощин, Петрик з си-
ном, Сава рамшин, Ìикола Тка÷ з Тóлóкова; Дмитро Борищóк³в, 
брати калин ³ лавро Голова÷ики, Àндр³й Долобан³в та рÿд ³ншиõ 
(пр³звища, ÿкиõ не вдалосÿ роз³брати); ²ван Сливка, старий Трóш-
ко з наймитами, к³рик з сином, лесüко з сином, ²ваношик з сином, 
лóцü Бабин з колюõова (келиõова). окр³м ниõ в напад³ на замок 
такоæ взÿли ó÷астü селÿни с³л В³кно, Ганüк³вц³, Çадóбр³вц³, але ¿õ 
пр³звища в докóмент³ не названо. Повсталими керóвав полковник 
²ван кравецü з Тóлóкова.
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на передньому плані — залишки городенківського замку. 1902 р. 

П³слÿ поразки визволüниõ змаãанü твердиню швидкими темпа-
ми в³дбóдóвали ³ вона дал³ продовæóвала ôóнкц³онóвати за сво¿м 
призна÷еннÿм. у цüомó замкó йоãо володар Стрæемесüкий 17 трав-
нÿ 1656 р. написав запов³т длÿ родини.

Повторниõ рóйнóванü замок зазнав дрóãоãо днÿ п³слÿ свÿта 
Àпостола ²вана (9 липнÿ) 1676 р. в³д сп³лüниõ в³йсüковиõ заãон³в 
татар ³ тóрк³в ó õод³ полüсüко-тóрецüко¿ в³йни. Тод³ йоãо ãоспода-
рем бóв Брацлавсüкий воєвода ²оан Потоцüкий, ÿкий окр³м Горо-
денки ще волод³в м³стами Потоком ³ Бó÷а÷ем на Терноп³лüщин³. 
Вороãам д³сталасÿ зламана рóшницÿ, лонтовий мóшкет, 22 ãак³в-
ниц³ (11 з ниõ без лоæ), три ц³лиõ ãармати, одна пошкодæена, про-
дóкти õар÷óваннÿ, ц³нност³ тощо. 

2 кв³тнÿ 1677 роц³ замок власницею с³л Городенка, Велика Сло-
бода (котик³вка), Слоб³дка, м³сте÷ка кам³нний Пот³к (Городенка) 
урсóлою Данили÷³вною-Потоцüкою з Жóрова на роãатинщин³ ко-
лишнüоãо Жида÷³всüкоãо пов³тó лüв³всüко¿ земл³ здано в орендó 
Àндр³ю кóрдвановсüкомó на три роки за 28780 злотиõ.

5 æовтнÿ 1677 рокó драãани корол³всüкоãо в³йсüка, повилазив-
ши на ÷асток³л, вдерлисÿ на територ³ю замкó ³ завдали йомó зна-
÷но¿ шкоди. Öÿ зãадка дає п³дстави ствердæóвати, що ãороден-
к³всüкий замок на першиõ пораõ своãо ³снóваннÿ бóв дерев’ÿною 
ôортиô³кац³єю.

Новий спомин про ãороденк³вскó обороннó спорóдó датóєтüсÿ 
12 æовтнÿ 1678 р. Öÿ ôортиô³кац³ÿ зãадóєтüсÿ в ³нвентар³ м. Го-
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роденки. Щоправда, ³нвентар м³ста самоãо описó покóтсüко¿ твер-
дин³ не подає, а лише пов³домлÿє, що потрапити на дитинецü моæ-
на лише ÷ерез в’¿знó брамó.

Перебóдова ôортец³, ймов³рно, в³дбóласÿ п³слÿ 1678 р., адæе 
в ÷ас³ останнüоãо наб³ãó татарсüко-тóрецüко¿ орди на Городенк³в-
щинó в 1699 р. немає н³ÿкиõ пов³домленü, що ¿¿ здобóто вороãом. Не 
виклю÷ено, що вона моãла бóти реконстрóйована близüко 1720 р., 
бо тод³ ó Снÿтин³ дерев’ÿний замок зам³нили кам’ÿним, ÿкий в³д-
пов³дав новим вимоãам обороноздатно¿ ôортиô³кац³¿.

Вкотре ãороденк³всüкий замок зãадóєтüсÿ ó матер³алаõ Галицü-
коãо ãродсüкоãо сóдó за 1728 р., ÿкий розãлÿдав цив³лüний позов Ге-
орã³ÿ Варæинсüкоãо до володарÿ м³ста ³ ôортец³ Степана Потоцü-
коãо. коп³ÿ цüоãо сóдовоãо розãлÿдó довãий ÷ас збер³ãаласÿ в арõ³-
в³ м³сüко¿ твердин³.

Éмов³рно ÷ерез зрадó ó серпн³ 1739 р. до замкó вдерлисÿ воÿки 
рос³йсüко¿ арм³¿ ³ завдали ôортиô³кац³¿ зна÷ниõ óшкодæенü, а йоãо 
володарю вели÷езниõ матер³алüниõ збитк³в. Так 11 æовтнÿ 1739 р. 
власник м³ста воєвода Белзüсüкоãо воєводства, староста кан³всüкоãо 
староства ки¿всüкоãо воєводства Ìикола Потоцüкий ó своємó замкó 
склав реєстр збитк³в, нанесениõ йомó 16 серпнÿ тоãо æ рокó трити-
сÿ÷ним заãоном запор³зüкиõ козак³в ки¿всüкоãо полкó, озброєноãо 
ãарматою, п³дрозд³лом рос³йсüко¿ арм³¿, а такоæ в³йсüком кантими-
ра ³ оц³нив ¿õ на сóмó, що складала 269800 полüсüкиõ злотиõ. Ç ниõ 
сóма завдано¿ шкоди ãороденк³всüкомó замкó становила 12 тисÿ÷ 
злотиõ. у замкó бóло повибивано в³кна, розбито в к³мнатаõ ôарôо-
ров³ пе÷³, з³псовано двер³ та пошкодæено ст³ни. В спалüнÿõ ó кре-
денсаõ рос³йсüк³ воÿки повибивали шкло, порозбивали кришталев³ 
вироби, з поко¿в забрали три великиõ ст³нниõ ãодинники, люстра, 
кр³сла, табóретки, с³м матрац³в з дороãоãо матер³алó.

Ç ре÷ей володарÿ ôортец³ воÿками рос³йсüко¿ арм³¿ бóло забра-
но д³аманти, обрó÷ки з д³амантами, д³амантов³ õрестики, д³амантов³ 
пера, ар³ансüк³ перли, золот³ ланцюæки, три скрин³ дороãоãо одÿãó, 
õрестики кавалерсüк³, 18 пар дороãиõ æ³но÷иõ сóконü. Ç ÷олов³÷иõ 
скринü забрано 21 плащ п³дшитий соболÿми ³ кóницÿми, ср³бн³ по-
ÿси, одинадцÿтü коштовниõ поÿс³в, 47 єдвабниõ коберц³в оздобле-
ниõ золотими нитками, 24 дороãиõ дивани, 13 баãатиõ пав³лüйо-
н³в, ш³стü золотиõ ãодинник³в, п’ÿтü ц³нниõ наст³лüниõ ãодинник³в.

Ç õолодно¿ ³ воãнепалüно¿ збро¿ забрано дев’ÿтü дороãоц³нниõ 
шабелü, п’ÿтü кóлüбак оздоблениõ дороãоц³нним кам³ннÿм, три ла-
д³вниц³ оздоблен³ д³амантами ³ рóб³нами, ÷отири панцери, 24 де-
мешковиõ ÿни÷арки ãаптованиõ золотом, 30 демешковиõ ÿни÷арок 
оздоблениõ ср³блом, 50 ³ншиõ ÿни÷арок, 12 пар п³столет³в оздобле-
ниõ золотом ³ ср³блом заãалüною варт³стю 760 тисÿ÷ злотиõ. 
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Ç ¿далüн³ палацó непроõан³ ãост³ вилó÷или дороã³ вази, кóбки, 
тац³, ш³стü серв³з³в, ср³бн³ скринüки, 150 мисок, полóмиск³в, тар³-
лок, 12 ср³бниõ ноæ³в. окр³м тоãо, з воз³вн³ взÿли з собою позоло-
÷енó пóбл³÷нó каретó оздобленó дороãим оксамитовим китайсüким 
матер³алом та дороãоц³ннó óпрÿæ.

у поãрабованомó замкó деÿкий ÷ас ³з сво¿м штабом ³ свитою 
перебóвав командóю÷ий рос³йсüкими в³йсüками маршал Ìóнн³õ. 
Штабн³ оô³цери теæ привласнили з ôортец³ рÿд ³ншиõ ц³нниõ ре-
÷ей, ÿк³ не вв³йшли до вищезãаданоãо перел³кó зазна÷еноãо реєстрó, 
завдавши шкоди маãнатó Ì. Потоцüкомó на великó сóмó злотиõ.

В³д себе додам, що такиõ баãатств тод³ не мав æодний ³нший за-
мок Прикарпаттÿ, а ôарôоровиõ пе÷ей не бóло нав³тü ó резиден-
ц³ÿõ полüсüкиõ корол³в.

Власник Бó÷а÷а, Городенки, Çолотоãо Потокó, П³дãайц³в, кан³в-
сüкий староста Ìикола Потоцüкий ó 1757 р., перебóваю÷и в зам-
кó, видав ерекц³йнó ãрамотó длÿ церкви в Сераôинцÿõ, в ÿк³й 
зазна÷алисÿ, що за церквою закр³плюютüсÿ земл³ в³д молдов-
сüко¿ сторони 1.

Володарем ãороденк³всüко¿ твердин³ в 1770 р. óæе бóв Теодор 
Потоцüкий, а в 1773 р. ¿¿ оõоронÿв невеликий заã³н, ÿкий складавсÿ 
з 21 особи. у йоãо склад вõодили: ²ван Байстрóк, Гриãор Бамбóшко, 
Семен Б³лик, Тимко Б³лоóс, Гриãор Б³лоóсик, Ìиõайло В³нтонюк, 
Василü В³нтонÿк³в, Степан Галаберда, ²ван Галин³в, Василü Гамó-
лишин, олекса Гамóлишин, Василü Демк³в, Дмитро Дидóõ, ²ван кó-
риленко, Данило кóц³в, Петро осадц³в, Àндр³й ощипко, ßк³в ро-
манюк, Василü Страцишин, олекса Танасю÷ин ³ Василü ×óпóрда. 

Çа австр³йсüко¿ доби замок опинивсÿ ó власност³ дерæави. Ì³сü-
ка óправа йоãо здавала в орендó. В 1781 р. оренда ôортиô³ка-
ц³¿ становила 2500 ôлорин³в. Бóд³влÿ занепала в останн³й ÷верт³ 
ÕV²²² стол³ттÿ, а припинила своє ³снóваннÿ наприк³нц³ ÕÕ стол³т-
тÿ. рó¿ни замкó ще добре видн³лисÿ на стариõ ôотоãраô³ÿõ к³нцÿ 
Õ²Õ — по÷аткó ÕÕ ст. Çа радÿнсüко¿ доби на йоãо територ³¿ м³с-
тиласÿ середнÿ школа, побóтов³ прим³щеннÿ, б³бл³отека, а сüоãод-
н³ на дитинцю твердин³ збóдовано православнó церквó.

Таким ÷ином, ãороденк³всüка ôортецÿ, ÿка бóла св³дком заро-
дæеннÿ, становленнÿ ³ розвою районноãо центрó має ще баãато та-
ємницü, ÿк³ треба розкривати краєзнавцÿм ³ досл³дникам кастеоло-
ã³¿, щоби з п³тüми стол³тü по зернин³ скласти ц³кавó стор³нкó л³то-
писó ôортиô³кац³йноãо бóд³вництва Городенки. Нов³ ôакти до ³стор³¿ 
ôортец³ сл³д шóкати в ÷исленниõ актовиõ книãаõ Галицüкоãо ãрод-
сüкоãо ³ земсüкоãо сóд³в, ÿк³ сüоãодн³ збер³ãаютüсÿ в Öентралüномó 
дерæавномó ³стори÷номó арõ³в³ укра¿ни ó лüвов³. Ö³ пошóки потре-
бóютü великиõ затрат ÷асó, але коæний в³днайдений ôакт, безпере-
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÷но, вартóє цüоãо, бо заповнює проãалини в³т÷изнÿноãо краєзнавства 
³ дає новий поãлÿд на минóле Городенки зокрема ³ Покóттÿ в ц³ломó.

Насамк³нецü зазна÷ó, що розãорнóта ³стори÷на дов³дка з залó-
÷еннÿм новиõ арõ³вниõ матер³ал³в, по÷ерпнóтиõ з к³лüкоõ актовиõ 
книã Галицüкоãо ãродсüкоãо сóдó про ôортиô³кац³ю в Городенц³, 
в наóковий об³ã вводитüсÿ вперше.

узаãалüнюю÷и викладене, моæна констатóвати так³ висновки:
1. Витоки ôортиô³кац³¿ в Городенц³ сÿãаютü к³нцÿ першо¿ ÷вер-

т³ ÕV²² ст. Öе бóв невеликий малопотóæний замок — ôеодалüний 
дв³р дерев’ÿно¿ констрóкц³¿ резиденц³йноãо õарактерó, адæе в нüо-
мó мешкав йоãо володар.

2. у ÷ас³ нац³оналüно-визволüниõ змаãанü восени 1648 р. покó-
тÿни леãко здобóли це ôеодалüне ãн³здо. Öüомó є просте поÿснен-
нÿ: по-перше, оõорона бóла óкомплектована з м³сцевиõ людей, то 
æ вони добре знали слабк³ м³сцÿ оборони замкó, ³ моãли передати 
³нôормац³ю повсталим, а такоæ про йоãо таємн³ õоди, а по-дрóãе, 
сам³ оõоронц³ не бóли зац³кавлен³ в³ддавати своє æиттÿ за сво-
ãо володарÿ й моãли сам³ в³д÷инити двер³ в’¿зно¿ брами на дити-
нецü твердин³.

3. Перебóдова дерев’ÿноãо замкó в ôортецю, в³роã³дно, в³дбóласÿ 
в останн³й ÷верт³ ÕV²² ст., коли Городенка стала власн³стю маãнат-
сüко¿ родини Потоцüкиõ. Тод³ в³н став одн³єю з найбаãатшиõ ôор-
тиô³кац³й на Покóтт³. окр³м оборонно¿ ³ резиденц³йниõ ôóнкц³й, 
замок ще виконóвав адм³н³стративнó длÿ ãороденк³всüкоãо клю÷а, 
арõ³внó (збер³ãаласÿ виõ³дна ³ вõ³дна докóментац³ÿ, родинн³ докó-
менти: ãрамоти, наданнÿ полüсüкиõ корол³в, р³зн³ контракти тощо), 
пен³ц³арнó (óтримóвали непок³рниõ та зло÷инц³в), поштовó (сюди 
надõодила маãнатó пошта ³ зв³дси в³н ¿¿ в³дправлÿв адресатам), мó-
зейнó (збер³ãалисÿ дороãоц³нн³ р³дк³сн³ ре÷³, в томó ÷исл³ картини), 
а такоæ кóлüтóрнó (тóт мала бóти б³бл³отека з р³дк³сними книãа-
ми й рóкописами).

4. Длÿ б³лüш повноãо в³дтвореннÿ л³тописó ãороденк³всüко¿ ôор-
тец³ краєзнавцÿм ³ в÷еним сл³д опрацювати вс³ актов³ книãи Га-
лицüкоãо ãродсüкоãо ³ земсüкоãо сóд³в, ÿк³ збер³ãаютüсÿ в Öентралü-
номó ³стори÷номó арõ³в³ укра¿ни в м. лüвов³, оск³лüки на сüоãодн³ 
опрацüовано лише дек³лüка з ниõ. Çв³сно, ¿м не завадило би шóка-
ти й ³нш³ першодæерела, ÿк³ дос³ не в³дом³.
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