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Марек ВОйнАР

невідомі Легенди ЧернеЛицЬКого 
замКу*

крім добре відомих і описаних в літературі історій про 
підземні ходи, про парубків фальшуючих листи від князя чар-
торийського до його дружини і про трагічну любов княгині 
Євфросинії чарторийської, із чернелицьким замком також 
пов'язані легенди, які важко знайти в літературі. Серед них 
історія про колодязь до якого в 1941 році було скинуто непо-
трібні боєприпаси і вантажі, а також легенда про пам’ятник 
Сталіну, який опинився в підвалах замку після XX з'їзду кпрС 
у 1956 році.

Ймовірно немає замку в Європі, який не приховує таємниць і 
не овіяний легендами. Розташований над Дністром Чернелицький 
замок не є винятком. Кілька легенд, пов'язаних з цією пам'яткою, 
є добре відомими і функціонують у науковому просторі. Перша 
з них розказує історію про підземні переходи, частина з яких 
мала бути побудована по розпорядженням Яна ІІІ Собеського, і 
за допомогою яких можна було покинути фортецю у випадку її 
захоплені супротивником. Один з тунелів мав вести до Дністра, 
а другий або до костелу в Чернелиці, або до замку в Раківці. 
Загалом, добре відомою є також легенда про фальсифікації 
пахолками листування князя Чарторийського і його дружини, 
що привело до того, що княгиня розтратила багатство, а потім 
з розпачу покінчила із собою. Але з усіх легенд, пов'язаних із 
Чернелицьким замком, найбільш відомою є історія про трагічне 
кохання княгині Евфросинії Чарторийської до місцевого моло-
дого хлопця. Ці історії добре відомі й іноді навіть є основою для 
літературних творів, таких як „Привид Чернелицького замку”. 

Крім вище перелічених легенд, які можна віднайти в книгах, 
існують також історії, які збереглися тільки в усній народній 
пам’яті. Ці легенди в основному пов'язані з найновішою історі-
єю. Одним із таких оповідань є розповідь місцевих жителів про 
замковий колодязь. Згідно з оповіданнями мешканців Чернелиці, 
до початку Другої світової війни, посередині замкового двору 

* Дана стаття приготована до друку в рамках міжнародного проекту „Чернелицький 
замок: історія і сучасний стан”, який реалізується групою дослідників під керів-
ництвом доктора Віталія Нагірного в Інституті Історії Ягеллонського університету 
(Краків, Польща) при співпраці з Прикарпатським університетом та Університетом 
Нафти і Газу (Івано-Франківськ, Україна).
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містився колодязь діаметром 2,5 метра і глибиною близько 20-25 
метрів. У 1941 році, при відступі радянських військ, колодязь було 
засипано. Тоді до нього мали скинути невикористані боєприпаси, 
вантажі і, можливо, навіть автомобіль ГАЗ-АА, більш відомий 
як „полуторка”, розібраний на частини або цілий. До останнього 
факту потрібно поставитись скептично, тому що вмістити цілу 
вантажівку в колодязі було б дуже проблематично. Із колодязем 
пов’язана і інша цікава інформація. Місцеві мешканці розпо-
відають, що у вісімдесятих роках мешканець Чернелиці Петро 
Рекас, слідуючи розпорядженню головного лікаря Чернелицької 
лікарні намагався очистити колодязь. Однак, після розчищення 
перших 2-3 метрів криниці робота була припинена через побо-
ювання натрапити на боєприпаси, які могли бути скинуті сюди 
в 1941 році.

Однією з „невідомих” у науковій літературі легенд є історія 
про пам'ятник Сталіну, який потрапив у замкові підвали після 
XX з'їзду Комуністичної партії Радянського Союзу в 1956 році. 
Однак народна пам’ять не зберегла достовірної інформації про те, 
чи це був класичний пам'ятник у вигляді статуї заввишки близь-
ко трьох метрів, чи тільки звичайний бюст. Точно відомо тільки 
те, що він був встановлений біля райкому КПРС у Чернелиці і 
розміщувався на відстані близько 100 метрів від в’їздної брами 
замку. Місцеві жителі розповідають, що однієї ночі пам'ятник був 
знятий з постаменту і за допомогою трактора відтранспортований 
на подвір'я замку. Після цього його мали скинути в підвал жит-
лового будинку, розташованого на дитинці, недалеко четвертого 
бастіону в північно-східній частині замку. Яка була подальша 
доля пам'ятника Сталіну невідомо. Відомо, однак, що після цього 
місце пам’ятника Сталіну зайняв бюст Леніна.

Варто також відзначити, що народна пам’ять не тільки збе-
регла легенди про підземні ходи, що мали вести від замку до 
річки Дністер, або до костелу в Чернелиці, чи навіть до замку в 
Раківці, але і розвинула їх. Своє продовження легенди знаходять 
в оповіданнях мешканців про те, що після зайняття Чернелиці 
Червоною армією в жовтні 1944 року, радянські солдати спуска-
лись в замкові підвали і намагались пройти тунелями із замку до 
колишнього костелу домініканців, розташованої приблизно за 250 
метрів на захід від замку, а також до Дністра. Хоча через брак до-
ступу свіжого повітря червоноармійцям не вдалося дістатись ані 
Дністра, ані навіть близькорозташованого костелу, їхні аматорські 
спроби дослідити підземні коридори фортеці можуть свідчити 
про правдивість легенди про таємні ходи назовні замку.

Описані „невідомі” легенди, звичайно, не вичерпують те-
матики. Ймовірно, у ХХ столітті були й інші події, які могли 



158

б стати підставою для виникнення легенд. Про деякі з них 
ми вже напевно не дізнаємось, тому що покоління людей, які 
пам'ятали про них, вже немає серед живих. Інші, можливо, 
колись з’являться на сторінках наукових чи публіцистичних 
праць. І доволі ймовірно, що через якийсь час цю статтю по-
трібно буде написати ще раз.  
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