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Путівник містить матеріал про  своєрідність і мальовничість природи 

та багате історичне минуле нашого краю, виховує у дітей любов до рідного 

краю, ознайомлює з історією дивовижної пам'ятки природи - кам'янецьким 

каньйоном (легенди,  природа) та історичними та геологічними  

особливостями місцевості, якою пролягає маршрут; розкриває туристичні та 

екскурсійні можливості регіону подорожі. 
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Довідкові дані про маршрут 

Маршрут проходить вздовж дивовижної пам'ятки природи - 

кам'янецького каньйона берегом  ріки Смотрич. Смотрицький каньйон має 

статус природного заповідника державного значення. Він — кандидат 

до Списку Світової культурної спадщини. Про каньйон пишуть, що він 

ровесник славнозвісного каньйону річки Колорадо в Північній Америці. 

Річка Смотрич одна з найбільших притоків Дністра. Площа її басейну 

1 тис. 800 км. кв., а довжина 169 км. Смотрицький каньйон займає загальну 

площу 80 га. Знаходиться він у Кам’янець-Подільському районі, бере 

початок у с. Голосків, проходить територією м. Кам’янець-Подільського 

і закінчується у с. Цибулівка. В районі міста протяжність каньйону сягає 

9 км, а площа 49 га, глибина каньйону досягає місцями до 62 м. 

Перелік оглядово-пізнавальних об’єктів на маршруті: 

 Верхня Польська брама (Кушнірська башта) (1565–1785) і Нижня 

Польська брама (XV–XVI ст.ст.); 

 "Вежа на броді"; 

 Порохівня (1778—79); 

 Вежа Стефана Баторія (Кушнірська, Кравецька) (XVI ст.); 

 Новопланівський міст (1874); 

 Гончарська башта (1583); 

 Різницька башта (XVI ст.); 

 Споруда казарм Яна де Вітте (1760-1780); 

 Руська брама (XV–XVIII ст.ст.); 

 Турецький (Замковий) міст; 

 Кам'янець-Подільська фортеця (XII–XVIII ст.ст.); 

 Гідроелектростанція (1930-1935); 

 Хрестовоздвиженська церква (XVIII ст.); 

 Міст «Стрімка лань» (1973); 

 Цибулівське водосховище; 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1565
http://uk.wikipedia.org/wiki/1785
http://uk.wikipedia.org/wiki/1778
http://uk.wikipedia.org/wiki/1779
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1583
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82_(%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8F
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Технічний опис маршруту 

 

Стежка нашого маршруту проходить мальовничим куточком Поділля, 

дивовижною пам'яткою природи - кам'янецьким каньйоном. Наш 

туристичний маршрут цікавий, нескладний, призначений для туристів-

початківців.  

Маршрут розпочинається з Польських фільварок. Шукаємо Київський 

провулок та йдемо ним прямо до сходів, які ведуть до приміського селища 

Зіньківці. Навкруги відкриваються чудові краєвиди: на пд.сх. видно 

мікрорайон Біланівка та прилеглі райони, на пд. – село Зіньківці, на пн. 

відкривається на весь горизонт чудова панорама Старої фортеці та Замкового 

мосту. Спускаємося сходинками аж до кладки, яка веде у с.Зіньківці. 

Звертаємо праворуч та продовжуємо свій маршрут ідучи вздовж вулиць 

Білановецька Набережна та Смотрицька, які своїм розташуванням 

будівль повторюють форму річкового русла . Невдовзі  дорога виводить нас 

до відкритої місцевості, звідки відкривається чудовий вид на Стару фортецю. 

Ця місцевість називається Видрівка. В низині каньйону біля річки Смотрич 

на Видрівці бачимо стару велику кам’яницю. Це, змінивший свої виробничі 

функції, будинок колишнього млину. Позаду — панорама Старої фортеці. А 

далі підійдемо до греблі-водоспаду (водоспад ліворуч, греблю ж не помітити 

неможливо). Це одне з найпопулярніших місць відпочинку кам'янчан. Якщо 

продовжити прогулянку від брами вздовж річки, невдовзі бачимо башту На 

Броді. До Польської брами звідси якихось метрів 200. 

Вулиця Смотрицька впирається в ще один міст через Смотрич, колись 

його називали «міст коло ковалів», а ліворуч вабить око Польська брама, 

навіть ось така руїна зі зруйнованими дахами. Саме з цього місця і 

починаються наші мандри за легендами.  Перша наша легенда «Старий міст 

коло ковалів» (додаток 1). З цікавістю розглядали ми цю місцевість, а 

особливо два колеса від млина, які добре видно з мосту. Продовжуємо 

рухатися за маршрутом та переходимо на вулицю Руська. По праву сторону 

від нас повз самісіньку стіну  знаходиться так звана «ступанка» — сходи 
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Фаренгольца, що з ХІХ століття ведуть від брами вгору. Для сполучення 

Старого міста з іншими районами були в стінах каньйону врізані кам’яні 

сходи. Вони пам’ятають ім’я лікаря Е.Фаренгольдца, на чиї кошти ці зручні 

сходи замінили небезпечні стежки — спуски в скелястих берегах Смотрича. 

Просто проти брами дорога вилами розходиться: та дорога, що на гору, 

йде в місто крізь Вітряну Браму, а друга йде долиною повз тепер порожню 

пороховню, що ген-ген стоїть від Польської Брами, і в город не виходить. Цю 

долину один інспектор семінарії прозвав «Палестиною». Трохи далі 

видніється масивна пивоварня, зведена в 1872 р. баронесою Евеліною Юній 

(вул. Руська, 5-7). Пиво тут давно не варять, а шкода. Шкода також, що 

територія бровару закрита для відвідувань — і не дізнатись, чи збереглись ще 

напівпідвальний лідник (1888) та старий склад (1880). Рушаємо майже 

сільською вуличкою ліворуч, за кілька сотень метрів  виходимо до старої 

порохівні. На одному з білокам'яних порталів порохівні все ще помітний 

напис латинкою: "Non incaua futurі" – «Та, що остерігалась майбутнього».  

А місце ж - сама краса! Над складами нависає вражаюча глиба 

найвищої, семиповерхової башти - Кушнірської, або Баторія. У XV-XVIII ст. 

для захисту міста по кромці каньйону з боку Старого міста були побудовані 

вежі і мури 3-ої системи оборони. На кошти кам’янецьких ремісничих цехів 

зводився цей рукотворний захист. А яка могутня башта Кушнірська 

з її відомими Вітряними воротами. Вражають турецькі бастіони своїми 

арками, в яких стояли гармати, направлені на дорогу, що вела до міста. Всі 

ці споруди — діти каньйону  

Каньон тут робить м'який поворот, не відступаючи від русла Смотрича. 

Рухаємося вздовж вулиці Руська ще 200 метрів. Далі вже видніється 

Новоплановий міст, серед пілонів якого то ховається, то виглядає Гончарна 

башта. Протилежний берег відзначений джунглями давно вже зруйнованих 

гротів та скельними сходами угору, де на нас чекає міні-водоспад та грот 

«Орел».   
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Краса міста незрівнянна завдяки каньйону, його природному диву — 

підківкам щастя. Краса каньйону підкреслює красу Старого міста, 

розташованому на скелястому острові. Місто ніби виростає, як могутній 

велет, як місто — казка.  А який прекрасний природний водоспад на урвище 

каньйону падає у Смотрич з 27-метрової висоти! Чиста прозора вода. 

Можливо, це вода із закритої зараз Гунської криниці? Нагадує туристам цей 

водоспад далеку Швейцарію. Ліворуч, на пагорбі лісопарку, стоїть олень з 

вапняку. Ще б йому не стояти: найбільш поширена легенда про заснування 

міста пов'язана саме з братами-князями та золоторогим оленем. 

З цією місцевістю повязано аж 7 легенд. Про історію виникнення 

нашого міста розповідають легенди «Про заснування Кам’янця» (додаток 2), 

«Олень золоторогий» (додаток 3).  Над древнім Смотрицьким каньйоном 

літають птахи. Серед розповсюджених є рідкісні птахи, занесені до Червоної 

книги України: ластівка берегова, лелека білий, шулик чорний, деркач, 

яструб великий, пугач, орел-карлик та ін. Саме про них звучить легенда 

«Віщий птах» (додаток 4) та «Хай сила буде у доброго» (додаток 5). Саме ця 

легенда змушує нас перейти містком через річку Смотрич та піднятися 

сходами до оглядового майданчика на території одного з численних міських 

парків.  Над озерцем підняв кам'яні крила велетенський орел, його добре 

видно з Новопланівського мосту. Саме з цим місцем знайомить нас легенда 

«Міські водоспади – сльози полонянок» (додаток 6). Про історію 

Новопланівського мосту взнаємо з легенд «Царське місце» (додаток 7) та 

«Чудо на Новопланівському мості» (додаток 8).  

Старе місто дивує відвідувачів тихою красою зелені і урочистою 

атмосферою давніх споруд. Кам’янець-Подільський називають «Містом-

музеєм просто неба». Тому далі за нашим маршрутом ми вирушаємо у дуже 

цікаве місце – літній палац Яна де Вітте. Отже продовжуємо наш похід 

вулицею Руська крокуючи на південь. Руська вулиця  теж має цікаву історію. 

До 11 вересня 1990 – вулиця Комсомольська. Простяглася від Нижньої 
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Польської брами до Карвасар, проходить через Руську браму. Тому довгий 

час подорожувати ми будемо саме нею.  Продовжуємо рухатися за 

маршрутом. Через 700 м від дороги вліво відходить стежка до містка. 

Звертаємо на неї, адже саме з нього найкраще видно місце колишнього 

палацу Яна де Вітта. Крім цього це місце колись було улюбленим місцем 

кам’янчан, адже тут знаходився місцевий пляж та водна станція. Місце  

гарне, затишне, пов’язане з легендами «Смотрич відповів» (додаток 9) та 

«Авринія» (додаток 10). Далі наш маршрут пролягає по південній частині 

Старого міста. Зліва від нас видніється міст через Смотрич до міського 

передмістя Руських фільварок. У 1893 році дерев'яний міст було замінено на 

кам'яний, а замість стежки вимуровані кам'яні сходи. Недалеко від мосту по 

праву сторону похмуро і здається непривітно дивиться на нас безлюдний 

зараз будинок військових казарм, який своїм кам’яним багатоповерховим 

тілом ніби зрісся із скелею і нагадує каньйон. В цьому будинку в XIX ст. 

розміщувався міський гарнізон, військовий госпіталь.  

Крокуємо далі й попереду бачимо деревяну браму досконалого 

гідротехнічного укріплення, що охороняло в’їзд в місто з південого боку – 

Брами руської. Продовжуємо рухатися прямо і  відразу за Брамою бачимо 

Замковий міст, що є однією з найцікавіших пам'яток міста. З ним пов'язані 

важливі історичні події, цікаві наукові гіпотези, легенди – «Як турки мури 

виводили» (додаток 11), «Про золоту карету» (додаток 12), «Відьмар з-під 

турецького моста» (додаток 13). Від сходів, які ведуть на міст, звертаємо 

ліворуч і через місточок переходимо на Руські фільварки. Далі рухаємося  

вулицею Річна (давня довоєнна назва – Набережна), яка тягнеться вздовж 

лівого берега річки Смотрич. Навпроти неї на правому березі і 

розташувалися Карвасари, з якими Річну зв’язує підвісна кладка через 

Смотрич. 

В передмісті Карвасари бачимо дерев’яну Хрестовоздвиженську 

церкву, збудовану у XVIII ст. без єдиного стального гвіздка. Ця церква — 
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фенікс спалювалась війнами, але кожен раз відновлювали її кам’янчани. 

Саме про цю церкву розповідає легенда «Хто Хрестовоздвиженську церкву 

вимріяв» (додаток 20). Маємо ще три легенди, які розповідають про минуле 

передмістя Карвасари. Це «Про замуровану дівчину» (додаток 18), «Скарб 

ватажка» (додаток 19) та «Тоді була ще не пора» (додаток 21). 

Чітким могутнім силуетом виділяє каньйон Стару фортецю, справжній 

шедевр оборонного будівництва епохи пізнього середньовіччя. Протягом 

століть військові інженери використовували своєрідні унікальні властивості 

ландшафту для оборони міста і створили фортифікаційну систему, якій немає 

аналогів у світі. З історією Старої фортеці знайомлять нас легенди «Руки 

збудували, руки можуть і розбити» (додаток 14), «Бог збудував цю 

твердиню» (додаток 15), «Про Устима Кармалюка» (додаток 16) та «Тарас 

Шевченко про Устима Кармалюка» (додаток17). 

Від Хрестовоздвиженської церкви рушаємо вул. Карвасари, яка 

тягнеться вздовж правого берега ріки Смотрич до Цибулівського 

водосховища. Мальовничі краєвиди, незвичні геологічні утворення та 

рідкісні червонокнижні рослини, все це знайшло відображення у легендах 

«Кропива» (додаток 23), «Любисток» (додаток 22), «Чебрець. Святе зілля» 

(додаток 24), «Неопалима Купина» (додаток 25). 

Смотрич часом дарує кам’янчанам скарби. Багато золотих монет 

вимито було річкою з печер під час знаменитої повені 1911 р. Печер 

в каньйоні Смотрича та в річкових притоках є багато, понад 20. Деякі печери 

малодосліджені, бо погрожують обвалами. Як легенда, звучить зараз дійсна 

знахідка 1960 р. в каньйонній печері села Кубачівка. Діти тоді знайшли 

багатий скарб срібних монет XVII-XVIII ст., які здали в Кам’янецький музей. 

Про скарби цікаво розповідають легенди «Як горить золото» (додаток 26) та 

«Закляті скарби» (додаток 27). 
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Маршрут 

Протягом багатьох століть дивовижна 

пам'ятка природи - кам'янецький 

каньйон - викликає захоплення людей. 

Річка Смотрич, прокладаючи собі 

шлях повз високі береги, утворила 

скелястий півострів, кам'яне плато 

якого стало основою для заснування 

міста.  

Легенда розповідає, що литовські князі Коріатовичі, які після перемоги над 

татарськими ханами стали володарями Поділля, під час полювання загнали 

оленів на острів з високими берегами і так були вражені його 

неприступністю і красою, що "умуровали" тут місто, яке назвали 

"Кам'янець". Співавтором створення Старого міста стала людина, яка 

протягом століть вписувала свою будівельну майстерність у чудовий витвір 

природи. Із заснуванням міста нерозривно пов'язана і забудова каньйону.  

 

Археологічні знахідки (римські монети, кераміка, рештки житла і 

виробництва) свідчать, що люди в долині Смотрича жили з давніх-давен.  

Протягом століть змінювалось русло річки (в одних місцях мілини зникали, в 

інших - з'являлись нові) і продовжувала забудовуватись долина, з'являлись 

нові укріплення, порохівні, змінювалось місце розташування млинів, замість 

дерев'яних та фахверкових будинків будувались кам'яні. Вздовж річки по 

обидва боки розташовувались вулиці, що своїм напрямком повторювали її 

русло. 

На місцях бродів були побудовані досконалі гідротехнічні укріплення 

Польської та Руської брам, а на верхній кромці каньйону, наче подовження 

скель, виростали міцні мури й оборонні вежі. В самих скелях знаходиться до 

20 печер, які під час військових дій використовувались для зберігання 

пороху. Відомо, що у XVIII ст. старости подільські і коменданти пильнували, 
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щоб у щілинах не було тріщин і промоїн, по яких ворог міг би потрапити в 

долину річки. Такі тріщини закладали камінням на будівельному розчині, а 

урвища скель постійно вирівнювались. З боку міста в потужну товщу скель 

врізувались спуски і стежки, що вели до річки. Всі ці дороги і стежки мали 

ворота і брамки, які на ніч закривались. Біля річки знаходились криниці і 

колодязі, з яких населення брало воду.  

У XIX ст. це був густо заселений район міста із сформованими вулицями: 

вулиця вздовж лівого берега називалася Онуфрієвська, а вулиця на правому 

березі була поділена на частини: від Руської брами до казарм - Руська, далі - 

Віттовський провулок, від міської лікарні до Нового мосту - 

Преображенська, а далі до Польської брами - Набережна. 

Під час свого походу ми теж пройшло цими старовинними вуличками, хоча 

деякі з них вже  мають нову назву. Розпочали свою подорож ми з вулиці 

Білановецька Набережна. 

Біланівка — масив на заході Кам'янця-Подільського між Польськими 

фільварками та мікрорайоном Жовтневим, на високому плато лівого берега 

Смотрича. Навпроти — на правому березі Смотрича — розкинулося 

приміське село Зіньківці. Поселення Біланівка утворилося 1742 року. 

Спочатку, як засвідчують актові документи середини 18 століття, мало назву 

Долішні фільварки. Сучасна назва Біланівка, очевидно, походить від 

прізвища одного із заможних мешканців передмістя — Білана, про великі 

землеволодіння якого засвідчує візита Георгіївської церкви 1771 року. Було 

приміським селом; включено в смугу Кам'янця-Подільського 4 березня 1926 

року.  

Далі за греблею смуга землі попід замком носить назву Видрівка. 

Видрівка — вулиця Кам'янця-Подільського, що простягнулася вздовж 

правого берега річки Смотрич. Раніше село. Після приєднання Поділля до 

Росії (1793) цю смугу землі Катерина ІІ подарувала козакові Видрі. Звідси, 

очевидно, і назва. За даними збірника «Населені місця Поділля» (1925) у 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96
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передмісті Видрівка було господарств — 40, мешканців — 224. На Видрівці 

зберігся будинок колишнього млина Ірафа - єдиний з кам'янецьких млинів, 

що зберігся до нашого часу. Пізніше 

– сокоморсовий завод.  

 

 

Наступним нашим об’єктом на 

маршруті є Польска брама - це 

унікальна гідротехнічна оборонна 

споруда, яка не мала собі рівних в тогочасній Східній Європі. З'явився цей 

комплекс в 1548-1561 роках. Польська - тому що знаходилась на Польських 

фільварках. Зараз цей півострів - один з мікрорайонів міста, а в давнину тут 

були лише городи та комори.  

В часи свого розквіту Польська 

брама складалася з п'яти башт, 

мурів та шлюзів, які перетинали 

каньон. Загальна її довжина 

сягала 180 метрів. На правому 

березі Смотрича знаходились 

Надбрамна, 

Наскельна (Ковальська третя) та Прибрежна башти (всі збереглись), на 

лівому - Лівобережна та Настінна (Ковальська друга) (остання теж 

вижила).  

Шлюзами доводилося користатись досить часто: тільки ворог підійде до стін 

міста, а вони хоп - і опустились, і каньон перетворювався в гігантський рів з 

водою, піди перепливи. Шлюзи швидко руйнувались: цьому сприяли  не 

лише часті використання, а й повені, при яких Смотрич виходив з берегів. 

Тому вже в XVIII столітті від шлюзів мало що лишилося. Були прожекти їх 

відновлення в тому ж таки XVIII столітті, але невдалі.  
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Шлюзи впали - та башти стояли. Аж поки в 1832 р. не з'явився дозвіл на 

розбирання кам'яних стін. А потім, в ІІ половині ХІХ ст., через Польську 

браму пролягла нова дорога. Брама дорозі 

заважала, тому браму зруйнували. Ну, не так, щоб 

аж вщент... Щось засипали, щось розібрали, а 

щось там ще стояло, і в ньому навіть працювала 

циганська кузня. У багатьох джерелах говориться 

про існування в цій частині підземного переходу 

під річкою; про церкву, що в давнину провалилася 

в цей підземний хід, і навіть про церковні дзвони, 

що звучать в цьому місці з-під води на Великдень.  

В систему Польської брами входить вежа, що побудована просто на скелі, 

якраз в тому місці, де русло річки розширюється, утворюючи брід. Місце 

розташування визначило і назву цієї вежі - "Вежа на броді". У другій 

половині XIX ст. в цьому місці над скалою був влаштований бульвар. 

 Сходи Фаренгольца ведуть з Кузнечної вулиці в Старому місті в долину 

Смотрича – на Руську вулицю. Збудовано в 

19 столітті. Фаренгольц Едмунд Федорович 

(1840 – 1912) був відомим у місті лікарем. 

Біля його будинку на Кузнечній вулиці 

починалися сходи, тому й отримали вони 

таку назву. 

Верхня Польська Брама – 

комплекс оборонних споруд на 

заході Старого міста. Складається з 

башти Стефана Баторія, оборонних 

мурів і Турецького бастіону. 

Баторія Стефана башта     

найпотужніша з усіх кам'янецьких 
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башт. Інші назви – Кушнірська, Семиповерхова. Башта з'явилася на місці 

давньої міської брами 13 століття. Збудовано 1564–1565 під керівництвом 

Матвія Влодека (Галичанина). Первісно була п'ятиярусною, мала еліптичну 

форму. 1585 з боку міста прибудовано прямокутний об'єм, внаслідок чого 

башта стала півковоподібною, а дах набув цікавої форми з двома високими 

конічними завершеннями. У 1780-х Ян де Вітте надбудував ще два яруси, 

переробив дах на низький двосхилий, зі сходу прибудував симетричний 

прямокутний корпус. До башти примикає Вітряна брама. 

 

Частина каньйону від Старопоштового спуску до 

Польської брами була найбільш густо заселеною. 

Тут знаходились заїжджі двори, шинки, будинки 

розпусти. Семінаристи, які винаймали тут 

квартири, назвали цей куток "Палестиною". 

Наприкінці XIX ст., неподалік від порохового 

погребу, баронесою Евеліною ЮНІЙ був 

побудований пивзавод.  

 

У Кам’янці-Подільському ще одною цікавою пам’яткою архітектури є 

Порохові склади, що 

знаходяться нижче Вітряної 

брами у заплаві річки 

Смотрич, на самому повороті. 

Час побудови порохівні 

неоднозначний: 1730 р. або 

1778-1779 рр. На перший погляд, це непримітна низенька будівля із 

земляним дахом. Але якщо глянути на порохові склади оком дослідника, це 

цікава споруда барокового стилю, про що свідчать два карниза, що 

виступають за лінію фасаду. Виступи прикрашали таблички з написами 

латинською мовою. Перший напис був попереджувальним: «Не легковаж 
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майбутнім», а другий виступ символізував польський герб із першими 

літерами прізвища та ім’я Августа II та напис «Додає сили Марсові». 

Очевидно, йшлося про бога війни та гарно збережений і сухий порох для 

його потреб. 1878 р. сталася пожежа після якої друга табличка не збереглася, 

на той час це у порохівні вже був склад для гасу. На щастя, перший з написів 

можна побачити й у наші дні. Напередодні Першої світової війни у колишніх 

порохових складах розміщувалась стайня міського асенізаційного обозу. 

 

В районі Новопланівського мосту, на місці, де знаходиться один з його на-

скельних пілонів, стояла Спасо-Преображенська церква. На протилежному 

березі, якраз в тому місці, де по скелі струменить стрічка водоспаду, з 1593 

року існувала церква Святого Онуфрія. Онуфріївська (Святого Онуфрія) 

церква – українська православна церква в долині на лівому березі річки 

Смотрич (сьогодні від цього місця кам'яними східцями можна піднятися на 

Новопланівський міст). Відома у 16–17 століттях, у 18 столітті церкви вже не 

було. Дала назву Онуфріївській вулиці. Трохи вище за течією в давні часи 

знаходились міські млини: руський і вірменський, а далі, за кам'яним мостом, 

млин польський. 

Новопланівський міст проліг через 

річку Смотрич та з'єднує Старе місто 

та Новий план. У середині ХIХ ст., 

коли губернському центру 

Кам’янцю-Подільському зі 

зростанням населення і 

чиновницького апарату стало тісно в 

середньовічних стінах, виникла ідея розширення міста за межі каньйону 

Смотрича. Рішення було прийнято в 1859 р. під час візиту російського 

імператора Олександра II, який був зачарований містом, що яскраво виглядав 

з пагорба неподалік того місця, де зараз розташований собор Олександра 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
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Невського. 1864 року проект мосту розробив губернський архітектор — 

академік архітектури Олександр Песке. Закладено 12(24) червня 1864 року. 

Постійний нагляд за будівництвом мосту здійснював інженер-капітан Яків 

Костинецький. Урочисто відкрито 19(31) січня 1874 року. Довжина мосту 

136 м, висота 38 м. Стоїть на 6 кам'яних биках. Спочатку називався Новим. 

1902 року газета «Подолия» писала: «Новий міст до того забруднений гноєм і 

землею, що навіть при порівняно невеликому дощі на ньому утворюються 

непрохідні калюжі грязюки».                                                                                  

3 липня 1941 року німецька бомба пробила дерев'яний настил мосту й 

вибухнула в Смотричі. Під час відступу 18 радянської армії Південного 

фронту цей стратегічно важливий об’єкт, що послаблював обороноздатність 

Кам’янця, 9 липня 1941 р. був підірваний. Але вже незабаром після 

закінчення бойових дій почалися відновлювальні роботи з повернення 

однією з основних міських магістралей до життя. Роботи були завершені в 

1951 році. У жовтні 2005 року розпочато реконструкцію мосту. Урочисто 

відкрито рух 18 травня 2006 року. 

Біля мосту є кам'яні сходи, які ведуть в долину Смотрича. Біля мосту також є 

водоспад — безіменний струмок падає 

з висоти 27 м. Стікаючи поріжком з 

озера в парку, потічок перетворюється 

на дивовижної краси водоспад, над 

яким велично стоїть уже згаданий 

символ міста – олень.  

Цікавим історичним об’єктом є також 

кам'яні сходи - кам'яні споруди, які в Кам'янці-Подільському призначені для 

спуску в долину Смотрича. Це сходи Руськофільварецькі, 

Польськофільварецькі, Фаренгольца, збудовані в 19 столітті, а також сходи 

біля Замкового (зліва та справа) та Новопланівського мостів. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1864
http://uk.wikipedia.org/wiki/31_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1874
http://uk.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1941
http://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/2006
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Для захисту міста протягом ХУ-

ХУІІІ ст. по кромці каньйону були 

побудовані вежі Різницька, 

Слюсарська, Кравецька і 

Гончарна. Вежі будувалися на 

кошти ремісничих цехів, які жили в 

цій же частині.                   У 

документах зафіксовано ще такі її імена – Різницька, Яничарська. Датою 

зведення Гончарної башти вважається 1583. Саме таку дату вказано на 

пам'ятній плиті на західному фасаді башти. 1669 башту реконструювали на 

кошти місцевих купців. Це була велика та могутня башта – мала п'ять ярусів, 

високий дах із дозорним майданчиком. Діаметр башти становив 13 м, 

товщина стін третього ярусу – 2,5 м. Гончарська, на відміну від інших башт, 

опалювалася спеціально збудованим великим каміном. Але найголовніше, що 

це єдина в Україні башта, на якій і сьогодні можна побачити втіленим у 

життя оригінальний прийом середньовічного військового фахівця та 

художника Альбрехта Дюрера (1471–1528) – стіни верхнього ярусу башти 

мають виразний укіс, щоб чавунні кулі, вдаряючись об них, могли 

рикошетувати. У такий спосіб захищалася від руйнування найуразливіша 

верхня частина стін башти. За даними краєзнавця Андрія Паравійчука (1901–

1986), за цим же принципом у 1520-х збудували ще три башти в Німеччині, 

однак під час пізніших перебудов їх було зруйновано. Отже, як зазначає 

дослідник, «наша Гончарська башта залишилась єдиною у світі, 

побудованою за принципом Дюрера». 

Поруч з Гончарною знаходилось дві єврейські синагоги. Зараз одна з них 

(Реміснича) перебудована в ресторан. Раніше від цієї синагоги вимощений 

бруківкою спуск вів до єврейської лазні, тому ця місцевість так і називалася 

«Єрусалимка» – колишня єврейська дільниця Старого міста. 
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Розташовувалася в східній частині Старого міста, на схилі каньйону 

Смотрича. 

У 1771р. граф Йозеф де Вітте, зайнявши після смерті батька посаду 

коменданта фортеці, придбав у 

Катерини Гжибовської 

мальовничу ділянку і побудував 

тут садибу. Сьогодні лише 

поодинокі дерева на березі річки, 

рейки склепінчастих підземель 

нагадують нам про мальовничу 

садибу, на якій знаходився літній палац, оточений садом. Як видно з 

архівних креслень, палац був 

побудований біля самої води, а 

сад мав чітко сплановані алеї, що 

тягнулися вздовж двох берегів 

річки, між якими був 

перекинутий місток. На мілині, 

посередині річки, була 

влаштована альтанка, до якої добиралися на човнах. Мабуть ми вже не 

дізнаємося, чи то з боку Йозефа де Вітте була данина моді, чи втілив він в 

життя один з проектів свого талановитого батька, а, може, до кам'янецького 

коменданта дійшли чутки про парк в Умані, що його заклав на честь Софи 

(невірної дружини) граф Потоцький. У 1800 році відставний генерал 

спростував в очах кам'янчан свою репутацію скупого, подарувавши цю 

садибу Подільському приказу громадської опіки для влаштування в ній 

лікарні для бідноти. 

У другій половині XIX ст. "Сади Вітте" були улюбленим місцем відпочинку 

Кам'янчан. У цій частині до річки вели штучно влаштовані в скелях ходи для 

безпечного проходу.  
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У 1956 році в руслі річки на місці пляжу був знайдений кнехт-камінь у 

вигляді великого гриба, що використовувався для кріплення човнів біля 

причалу. Ця знахідка свідчить на користь того, що в більш ранні часи річка 

Смотрич використовувалась для судноплавства і була водним торговельним 

шляхом, який вів до Кам'янця. Долина річки Смотрич завжди була 

улюбленим місцем відпочинку кам'янчан. Люди старшого віку пам'ятають ще 

часи, коли в 50-60-ті роки тут був міський пляж і човнова станція. Ще перед 

Другою світовою війною в Кам'янці-Подільському планували збудувати 

водну станцію для дорослих. Але збудували її тільки 1957 на річці Смотрич 

наприкінці вулиці Кармалюка (нині Онуфріївська). Відкрито 23 червня 1957, 

того ж дня тут відбулися змагання з плавання в рамках VІІ спартакіади 

студентів педінститутів УРСР. Комплекс складався з греблі, пляжу, 

водноспортивної та човнопрокатної станцій. Урочисте відкриття пляжу 

відбулося 7 липня 1957. 13 липня 1957 на водній станції відбулося велике 

свято молоді (запливи школярів на 50 м, ігри у воді «Водний листоноша», 

«Кольоровий м'яч», «Мильний пузир» тощо). 

Поруч з Руською брамою в будинку Лянскоронських знаходився монастир 

домініканок і костел. Під час загарбання міста турками (1672-1699 р.р.) вони 

влаштували тут стайні, комори, казарми. Століттям пізніше, за наказом 

кам'янецького коменданта і архітектора Яна де Вітте, на цьому місці 

побудована споруда казарм, яка наче зрослася зі скелею, така ж сіра і 

неприступна. Казарми Яна де 

Вітте збудовано у 1782–1791 на 

місці занепалої та зруйнованої 

південної брами Стефана Баторія. 

Автор проекту казарм – 

польський військовий інженер 

Станіслав Завадський (отримав 

замовлення на проект 1781, до 
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будівництва казарм його рекомендував комендант фортеці Ян де Вітте). 

Довгий час автором проекту казарм вважали Яна де Вітте, тому часто їх 

називали казармами Яна де Вітте чи Віттовими казармами, а частина вулиці 

біля них - Віттовським провулком.  До 1816 тут була залога, згодом після 

ремонту в казармах розташували військовий шпиталь. Коли казарми 

пристосовувались під госпіталь, на центральній частині їх головного фасаду 

були зроблені чотири прибудови. В 1815р. під час проходження військової 

служби в Кам’янці-Подільському у казармах жив російський поет К. 

Батюшков. Тут 1831 на службі перебував Володимир Даль, відомий 

російський вчений, автор "Тлумачного словника живої великоруської мови",  

якого направили в Кам'янець-Подільський для боротьби з епідемією холери. 

До Великої Вітчизняної війни в казармах розміщувався хлібозавод, під час 

війни конюшні. Відразу ж після визволення міста тут розмістили махоркову 

фабрику.  

Руська брама  являла собою 

досконалі гідротехнічні укріплення, 

що охороняли в'їзд в місто з 

південного боку. Розташована в яру 

ріки Смотрич. Точна дата побудови 

воріт невідома. Дослідники 

дотримуються думки, що ворота були збудовані XV -XVI ст. Фортифікаційні 

споруди складалися з 4 оборонних башт, барбакана і обороних мурів 

довжиною 230 м, які перетинали долину річки, в комплекс Руської брами 

входили також шлюзи. На початку XIX ст. Руські ворота, як і замок втратили 

своє оборонне значення і почали використовуватися як склади. В 1717 р. 

Руську браму реставровано. В 1765 р. король Станіслав Август пожертвував 

із своїх коштів чималу суму на ремонт Кам'янецьких фортифікацій, про що 

на пам'ять було вибито медаль. Також брама була реставрована в 1960. На 

брамі до наших часів збереглося дві кам'яні плити: на одній, з західного боку, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1717
http://uk.wikipedia.org/wiki/1765
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зображено одноголового орла - герб Польського королівства, а на другій, з 

боку міста, Святого Георгія - героя польської громади Кам'янця. Вулиця, що 

піднімається нагору від брами до міста, називається Руською. 

 Замковий міст є однією з 

найцікавіших пам'яток міста. З 

ним пов'язані важливі історичні 

події, легенди, цікаві наукові 

гіпотези. З покоління в покоління 

серед кам'янчан передається 

легенда про скарб турецького 

султана, що начебто знаходиться під мостом. Ця легенда звучить вже як 

кам’янецький анекдот. Ще живуть ті мрійники, які твердо вірили в її 

правдивість. Шукали вони під Турецьким мостом, у вирі біля сучасної 

електростанції золоту карету, повну награбованих турками кам’янецьких 

коштовностей. Показали ці поважні люди старовинну карту, отримали  дозвіл 

на пошуки скарбу. Русло річки змінили, щоб Смотрич не заважав пошукам. 

Майже два місяці екскаватори загрібали своїм ковшем болото все глибше і 

глибше. Одного дня екскаватор почав занурюватись і ледь не зник з поля 

зору членів експедиції. Ледве витягли його з річки. Розповідь про те, як 

шукали скарб, тепер більш цікавить туристів, ніж сама легенда про золоту 

турецьку корону. Та перш за все Замковий міст є пам'яткою архітектури ХІУ-

ХУІІ ст., досконалою оборонною спорудою. З обох боків міст був укріплений 

оборонними мурами з бійницями, 

які, проходячи повз міську браму, 

знаходили продовження в міських 

мурах і тягнулися по кромці 

каньйону далі на південь і схід.    

 



23 

 

Кам’янець-Подільський втратив своє військово-стратегічне значення і 

23 березня 1819 р. в частині споруд 

Старої фортеці  було створено 

губернську в’язницю. Останній 

належали такі будівлі: військова та 

цивільна казарми, караульна, 

офіцерські покої, пекарня, 

господарські будівлі. 

Найвідомішим в’язнем був 

подільський опришок Устим 

Кармалюк, який тричі пере-бував там під вартою.  

...На стрімкій скелі, здіймаючись високо вгору, стоїть найвища башта 

старовинної Кам’янець-Подільської фортеці - Папська, побудована у 1503-

1517 рр. на кошти Папи Юлія ІІ, про що свідчать залишки герба на її 

східному фасаді. У башту вмуровано меморіальну дошку з написом «Устим 

Кармалюк» і його профілем. Тут, у цій кам’яній башті, яка була перетворена 

на тюремну камеру, тричі ув’язнювали Кармалюка з іншими в’язнями. Тому 

цю башту ще називають Кармалюковою. Вперше Кармалюк був ув’язнений 

тут 1814 р. Як свідчать документи 1814 р., комісія військового суду 

розбирала справи Устима та його товаришів. Кармалюк був покараний 

шпіцрутенами крізь стрій 500 чоловік і відправлений на військову службу в 

Крим. Далекий шлях із Кам’янця до Криму пролягав через с.Панівці. Густі 

пановецькі чагарники врятували Кармалюка: 13 серпня 1814 р. вночі він з 

товаришем здійснюють втечу з-під варти. 

Опинившись на волі, Устим почав згуртовувати навколо себе таких самих 

втікачів, бідноту. В різних місцях Подільської губернії запалали панські 

маєтки. 11 січня 1817 р. Устима Кармалюка вдруге зловили та привели під 

вартою до Кам’янця-Подільського. Військовий суд при Кам’янець-

Подільському ордонанс-гаузі виніс вирок: «По силе воинского устава… 

имеют быть они, рекруты Хрон и Кармалюк, казнены смертью».  
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34 дні чекали Устим і його товариш Данило виконання вироку. Але 24 

жовтня 1818 р. подільський військовий губернатор Бахметьєв замінює вирок 

до смертної кари 25-ма ударами батогом, тавруванням і засланням до 

Іркутської губернії на каторгу. Це покарання було здійснено на другий день у 

центрі міста, на майдані Польський ринок. Але Кармалюк знову організовує 

втечу 

У жовтні 1822 р. Устима ув’язнюють у Папській башті втретє. 30 грудня 1822 

р. Подільський головний суд засуджує його до покарання 101-м ударом 

батога, клеймуванням і засланням на довічну каторгу.  

Про втечу Кармалюка з башти є дуже багато різних легенд і переказів. Вони 

лягли в основу творів художньої літератури. Насправді, як свідчить архівний 

документ-рапорт, втеча була організована так: 12 березня, пізно ввечері, 

караульний офіцер Василевський перевірив вартових. Але в’язні не дрімали. 

Першим подав знак до втечі Яків Струтинський. Із криком «Гу, хлопці!» 

зірвалися заарештовані, схопили дошки з нар і вдарили вартових, вибігли у 

двір фортеці. Як далі розповідають документи слідчої комісії, вартові тюрми 

«…покамест успели схватить ружья и выбежать с офицером и ударить 

тревогу, между тем арестанты, схватя полено из дров, пустились стремголов 

к воротам… сбивши тоже с ног часовых, и пробились за ограду». Все ж 

навздогін утікачам пролунали постріли. Якова Струтинського було вбито, 

Кармалюку вдалося втекти, хоча він був поранений у ногу. Але незабаром 

його повернули до в’язниці та 

прикували до кам’яного стовпа в 

одиночному казематі, щоб запобігти 

новим спробам втекти. 

У 30-ті роки XX ст. під фортецею 

з'явилася споруда, що стала ознакою 

нових радянських часів – 

гідроелектростанція, яка дала 

перший промисловий струм в 1935 році. До будівництва гідроелектростанції 
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біля Замкового мосту по обидва боки від каналу стояли два старовинних 

млини. 

Карвасари з давніх часів були 

наче передпокоєм при в'їзді в 

Кам'янець. Тут зупинялися купці зі 

сходу і заходу, яким, за 

розпорядженням кам'янецького 

старости під страхом тюремного 

ув'язнення не дозволялось жити в 

місті більше, ніж три дні. Назва походить від «караван-сарай» — постоялий 

двір зі складом для товарів, який служив пристановищем для приїжджих 

купців і мандрівників. Народну етимологію походження назви Карвасари 

(мовляв, тут жила відома на все місто курва Сара) виклав В'ячеслав 

Полятинчук у гумористичній збірці «Нема диму без вогню» (1995). У XVIIст. 

під час захоплення міста турками на Карвасарах оселилися татари-липки. У 

численних заїжджих дворах і шинках відвідувачі розраховувались 

польськими злотими, турецькими піастрами, російськими копійками, а 

деколи просто товарами. Поруч з православною церквою знаходились 

єврейські молитовні будинки, є згадки навіть про мечеть. У наш час 

Карвасари — вулиця Кам'янця-Подільського. Тягнеться вздовж правого 

берега річки Смотрич на південь від Замкового мосту. З Руськими 

фільварками з'єднується підвісною кладкою через Смотрич. З Підзамча на 

Карвасари веде вулиця Об'їзна. Раніше село (було навіть і містечком), 

увійшло в смугу Кам'янця-Подільського 4 березня 1926 року. 

На Карвасарах біля місця впадіння річечки Дібрухи в Смотрич стоїть 

дерев'яна Хрестовоздвиженська церква (збудовано у 1799—1801 роках на 

місці давньої, освячено 1801 року). За легендою, заснувати православну 

церкву під стінами кам'янецької фортеці запропонував гетьман Петро 

Конашевич-Сагайдачний. Поранений у Хотинській битві 1621 року, гетьман 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1926
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
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на шляху до Києва проїжджав 

через Кам'янець-Подільський. 

Побачивши мури фортеці, він 

подумав, що їхня захисна сила 

стане ще міцнішою, якщо їх 

підпиратимуть не тільки 

потужні скелі, а й віра. Тоді 

гетьман уявив дерев'яну, легку, 

як молитва, церкву, яку незабаром після цього і збудували на березі 

Смотрича. На планах 1672 року означена православна церква. Під час 

володарювання турків у Кам'янці будівля була знищена. 1739 року на 

Карвасарах була уніатська дерев'яна однобанева церква, яку відбудував на 

початку століття Гавриїл Божовський. Наприкінці 18 століття вона занепала, 

тож було вирішено збудувати нову церкву. 1799 року почалося будівництво 

нової, також однобаневої церкви. Споруду 1801 року освятив у православ'я 

Каліннік Нагорський. У часи атеїстичної влади, після Великодня 1953 року 

храм закрили, демонтували престол, жертовник, іконостас, верхній клірос. Їх 

доля донині невідома. Храм до 1965 року використовувався як кінотеатр. 

Реконструкцію церкви розпочато 1987 року, завершено 1988 року. Біля 

церкви просто неба планувалося створити музей народної архітектури та 

побуту (проект не здійснено). У грудні 1991 року храм відкрито для 

богослужіння, встановлено престол і жертовник, 1993 року — верхній клірос, 

1994 року — іконостас, 1995 року — дзвін. 1997 року оздоблено іконостас, 

виготовлено «Голгофу» та змонтовано паникадило. У 2003—2005 роках 

розписано храм. Реставровано покрівлю, встановлено хрести на бані та 

дзвіницю. 

Справжнім витвором архітектури є міст «Стрімка лань».  

Взагалі, назв у цього мосту декілька. Окрім вже зазначеної та офіційної є ще 

«Лань, що біжить», «Чернівецький», «Кубачівський». Міст став невід’ємним 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1672
http://uk.wikipedia.org/wiki/1739
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1799
http://uk.wikipedia.org/wiki/1801
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атрибутом міжнародної траси, яка на автомобільних картах значиться як М-

20.  

Будівництво «Стрімкої лані» розпочалося у 1966 році згідно із проектом, 

розробленим фахівцями Інституту електрозварювання ім.Патона та 

Київського політехнічного інституту. Планувалося (це навіть прозвучало на 

одній із сесій 

Кам’янець-Подільської 

міської ради – 

прим.Ред.), що 

відкриття цієї 

транспортної 

магістралі відбудеться у рамках святкування сторіччя від Дня народження 

Володимира Леніна (22 квітня 1970 р). Однак партійно-комуністичним 

планам завадила будівельна реальність.  

21 серпня 1973 року покладено останній блок, який з'єднав береги 

Смотрицького каньону. Над будівництвом моста працював Київський 

будівельний трест «Мостобуд № 1» (керівник Ісак Баренбойм). Проте знову 

ж таки, радянське бажання приурочити відкриття до якихось подій змусило 

відтягнути урочистості. Офіційна церемонія відкриття «Стрімкої лані» 

відбулася 2 листопада 1973 року (напередодні чергової річниці з Дня Великої 

Жовтневої революції).  

Міст «Стрімка лань» є унікальним за своїми параметрами та конструкцією. 

Вперше у світовій практиці в основу будівництва мосту лягла бісталева 

конструкція. Якщо говорити мовою цифр, то довжина мосту складає 379,14 

м, його ширина – 19 м (проїжджа частина - 14 м, тротуари по 2,5 м.). 

Відстань між опорами становить 174 метри. На сьогодні це найвищий міст 

(від землі до полотна мосту) в Україні, висота якого складає 70 метрів. 

Щоправда зустрічається цифра у 60-62 м. Важить «Стрімка лань» понад 

тисячу тон.  
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Якщо дивитись на міст у профіль, то видно ухил розміщений під кутом 

майже 30°. Така розбіжність виникла внаслідок того, що лівий берег річки 

Сморич у тому місці вищий за його правий берег. Таким чином створюється 

враження, що міст стрибає і приземляється. Звідси і назва «Стрімка лань». 

Також свою лепту у назву мосту внесла легенда, за якою литовським князям 

Коріатовичам саме стрімкі олені показали безпечний шлях до міста через 

круті береги Смотрича.  

 8 липня 1980 року через міст пройшла естафета Олімпійського вогню.  

20 вересня 1996 року на мосту розпочав роботу єдиний на той час в Україні 

атракціон «Bungee Jumping» (шоу «Вільний політ»). Пробний стрибок 

відбувся 14 вересня.  

29 червня 1999 року вперше під мостом здійснили політ повітряні кулі. А 6 

листопада 2004 року зафіксовано рекордний проліт під мостом одночасно 

трьох куль.  

З 8 жовтня 2004 року, відповідно до розпорядження Кабміну, міст «Стрімка 

лань» було передано з комунальної власності міста в державну (у власність 

«Укравтодору»). За результатами опитування, яке тривало від 7 грудня 2007 

року до 14 січня 2008 року, міст «Стрімка лань» визнано одним із семи чудес 

Кам'янця-Подільського.  Міст «Стрімка лань» є рекордсменом серед 

найвищих мостів Кам’янечини. 

 

За мостом знаходиться ще один цікавий природний об’єкт – Цибулівське 

водосховище. На початку жовтня міська влада повідомила, що Смотрич 

будуть поглиблювати в межах Цибулівського водосховища. Поглиблення 

русла зніме проблему часткового розливу річки, зниження рівня цвітіння 

води та евтрофії (погіршення якості води). Цибулівське водосховище 

створено ще 1960 року (воно призначалося для технічного водопостачання та 

гідроенергетичного резерву цукрового заводу). Відтоді від Карвасар і нижче 

до греблі швидкість течії Смотрича уповільнилась, на дно осіло багато 

намулу. До того ж люди, копаючи котловани чи фундаменти, часто 
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висипають грунт на береги. Людська діяльність стискає Смотрич, атакуючи 

його з усіх боків. Нині біля вулиць Річної та Карвасари є місця, де русла вже 

майже немає. За таких умов під час повені річка буде виходити з берегів.  

Ще 2004 року Хмельницькою філією Державного проектно-розвідувального 

інституту «Львівдіпроводгосп» було проведено обстеження Смотрича і 

визначено, що на території Кам’янець-Подільського району в зону 

можливого підтоплення потрапляють 98 будівель. До цього, в основному, 

призвела людська діяльність. Вже розроблено проект ліквідації мілководдя у 

верхів’ї Цибулівського водосховища, яким планується зменшити негативний 

вплив при проходженні весняної повені та літніх зливових паводків.  

Згідно з ним, на відрізку понад 700 м (в районі вулиць Річної та Карвасари) 

водосховище буде поглиблено в середньому на 1,5 м і трішки розширено.  

Взагалі Смотрич постійно привертає до себе увагу екологів. За останні 

декілька років у Цибулівському водосховищі та біля нього сталося чимало 

змін. Основна проблема - це створення двох малих ГЕС на короткому 

проміжку річки, Вода розширює свої межі та застоюється, кисню в ній стає 

менше, що впливає на рослинний і тваринний світи. Наприклад, для деяких 

видів риб, характерних для Смотрича, які потребують збагаченої киснем 

води (головень, бистрянка тощо), це є несприятливим фактором. Зате на 

водосховищі швидкими темпами зростає популяція щуки, адже там 

створюються надзвичайно сприятливі умови для її існування: течія 

сповільнюється, глибина збільшується, береги затоплюються і заростають 

очеретом та іншою рослинністю. Головень і щука належать до основних 

хижаків водойми, тому їхній вплив на загальну рівновагу екологічної 

системи є визначальним.  

 

Смотрицький каньйон підготував науковцям багато сюрпризів: 

Рідкісні червонокнижні рослини й тварини та незвичні геологічні утворення 

– унікальним поєднанням вражає ця пам’ятка природи. 440 мільйонів років 

тому тут було Силурійське море, яке й сприяло розвитку органічного життя. 



30 

 

Воно залишило українцям безліч згадок про себе. У цих скелях, заввишки до 

30 метрів, численні рештки давньої 

доби – рослини та молюски. 

Смотрицький каньйон, 

стверджують місцеві науковці, 

єдиний у світі об’єкт, де 

силурійські породи на поверхні. 

Зачаровують і природні водоспади, 

що наче нашіптують туристам – 

спускайтеся до каньйону і 

готуйтеся до дива. 

Природа наче навмисно створила це вапнякове диво, аби захистити і 

допомогти в обороні майбутнім мешканцям Кам’янця-Подільського. Сотні 

років ці схили були природним укріпленням та фортецею.  

Смотрицький каньйон науковці називають природною лабораторією 

рідкісних рослин. На кам’яних схилах ростуть квіти та трави, яких немає 

більше ніде у світі. 

«Тут представлена цікава рослина шиверекія 

подільська, яка є реліктом світового значення, 

і зустрічається тільки в нас на Поділлі, також 

тут представленні лікарські рослини, горицвіт 

весняний .  

Півстоліття тому тут знайшли рідкісний жовтець іллірійський.  
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Додатки 

Додаток 1 

Старий міст коло  ковалів 

Було колись у Кам’янці вісім мостів, які з’єднували Польські і Руські 

фільварки зі Старим містом, Підзамчем, Видрівкою, Новим Планом, 

Карвасарами. В різні віки будували їх люди. Служили вони вірою 

кам’янчанам до 1922 року, поки страшний льодохід після суворої і сніжної 

зими не позносив тих, які не мали високих кам’яних опор. Пішов за водою 

той міст, який люди називали «Старий коло ковалів». Він стояв над кручею, 

оброслий легендами, як мохом, бо й рік не минав без потопельника.   

Це викликало легенди, що переходили з роду в рід. «Старий коло 

ковалів» з’єднував Старе місто з Польськими фільварками. Називали його 

так тому, що схил над правим берегом Смотрича заселив і укріпив 

ковальський цех. Досі зберігся слід ковальської оборони по обох берегах 

Смотрича: В’їзна брама, башти, штучні заруби в скелі. На лівому березі досі 

уціліла невелика, але дуже міцна башта. Укріплення це виникло десь на 

початку XVI століття. Центром цієї складної оборонної споруди був 

двоповерховий міст. Він відігравав важливу роль у неспокійному житті 

прикордонного Кам’янця. 

Перший поверх – то гідравлічні споруди, за допомогою яких піднімався 

і знижувався рівень води навколо міста. 

Другий поверх – проїзна дорога. 

Давно той міст знищив час і війни. Поруч збудували новий, яким ми 

користуємось понині. Але назва, як дяка і слава ковалям, перейшла до 

новобудови і трималася до тридцятих років XX століття. 

Не тільки назва, але й страшна круча. Хто знає, чому вона там виникла: 

чи то залишки старих гідроспоруд дали той вир, а можливо, якусь нову 

печерну дорогу знайшов Смотрич, адже ж Поділля - один із найбільших 

карстових регіонів світу. 

Щорічно тут гинули люди і коні. їде господар дорогою, а річки не знає. 

Пустить коней до водопою, тут вир і закрутить разом з водою, потягне 

навіки! 

Все це породжувало легенди і страх. 

Найвідоміша з них – про церкву, яка провалилася. 

Було це дуже давно. Коло Старого моста, що біля ковалів, на березі 

річки стояла церква. Міцна, як міст. В’їзна брама коло нього. Церква 

змурована найславетнішими майстрами, з найміцнішого каменю. Справжня 

твердиня! 

Сталося горе у Великодню ніч. У церкві повнісінько людей. 

Поприходили навіть з маленькими дітьми. Кожна матір хотіла, аби 

замирували її дитину (на лобі зробили хрестик, помазавши миром – свяченою 

оливою). Хто знає, яким способом до Кам’янця дісталися непоміченими 

татари. Лиш священик заспівав «Христос Воскрес», як у храм увірвалася 

зграя нечестивих. Люди й не зоглянулись, як ті ятаганами стали стинати 
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голови старим, заарканювати молодих, які годилися для продажу в неволю. 

Найбільше вихвачували з натовпу невеличких хлопчиків. Люди знали, що 

саме в цих дітей буде найважча доля. їх продадуть туркам. Ті зроблять 

хлопців потурнаками - виховають яничарами. Далі вони все життя будуть 

змушені людську кров проливати, чужі землі завойовувати для Туреччини. 

Серед прочан була гарна, як сонце, молодиця – ковалиха Марина. 

Кругом неї, мов дубочки, чотирнадцять синів-близнюків. Розставила руки, 

старалася притиснути усіх-усіх до себе, затулити від ворога кровиночки свої. 

Голос Марини перекрив зойк і плач живих, стогін і крик поранених, останні 

слова умираючих. Вона закричала: 

– «Боже єдиний! Ти благословляв мене щастям все життя! Благослови 

востаннє! Не дай моїм синам-соколам яничарами стати, потурнаками 

зробитися, людей убивати! Земле! Розверзися (відкрийся)! Забери мене і 

синів моїх у могилу!» 

Сталося чудо. З ясного неба почувся грім, церква вся задрижала. 

опускаючись в яму. Вода стала наповнювати храмину. Та не просто 

наповняти, а виром крутитись. Татар хвилі закрутили, ніби в шнурки, і 

винесли з церкви. Потаскали їх води десь до Чорного моря і далі. Так носять 

їхні тіла від моря до моря по нинішний день. Ні земля, ні вода прийняти кості 

грішників не хочуть. Решта ж усі разом з церквою в глибінь землі 

опустилися. Ніхто не боявся. Всі, хто живими залишилися, заспівали 

«Христос Воскрес». І так правлять службу Божу до сьогодні. 

Над церквою круча спокій береже. Як хто добереться до неї у 

Великодню суботу, то почує дзвони церковні і голоси людей, що правлять 

службу Божу за усіх живих. 

Зникла круча в 1930-их роках. Як зривали у Кам’янці пам’ятники 

архітектури та історії, так увесь груз зсипали у той вир. Уже мало хто 

пам’ятає, що там такі страхи творились. 

Цю легенду вперше почула від бабусі своєї Ганни Семик. 

 

Додаток 2 

Про  заснування Кам’янця 

Ця легенда широко  відома,   вже  не раз  була опублікована. 

Жили собі два брата, вдовині сини, паничі; ніде їм не можна було ся 

ужити, де ся не оселять – скрізь їх женуть. Одного ранку поїхали вони на 

полювання, не взявши й хліба з дому. їздили цілий день, дуже зморилися й 

зголодніли, і нічого не зловили: вже над вечір злапали лиса між кам’яні скали 

у густому лісі, що кругом нього річка тече. Тут вони й заночували. Другого 

дня вранці розгляділи вдовиченки місце, тай надумали, що гаразд було б тут 

збудувати город, а далі поїхали до матері, тай кажуть їй, просять поради. А 

мати їм одказує, що буде ваш город голодний, бо не взяли хліба, як я вам 

вчора казала. Отже вони не послухали, збудували великий город и там 

оселились з матір’ю. А материне слово справдилось – був той город 

голодний, через те і до цього часу так дорого у тому Кам’янці. 
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Додаток 3 

Олень золоторогий 

А пам’ять про оленя золоторогого – це золоті купола храмів, якими так 

славився Кам’янець. Будували храм, щоб не тільки скелі, а й Бог кам’янчан 

захищав! 

Коли великий литовський князь Ольгард та його племінники, брати 

Коріатовичі, перемогли трьох татарських ханів і визволили наш край, 

повернувся Ольгерд у свою столицю, а 4 племінники вирішили залишитися 

на цих землях. Край зачарував їх своєю красою: у диких лісах багато було 

дичини, земля неозора просила плуга, щоб давати гарні врожаї, джерела 

манили чистою водою, річки були повні риби. 

Поїхали якось брати полювати на оленів. Але відстав старший брат, 

щоб коня напоїти, і заблукав... Глянь – із-за куща на пагорб вибіг олень. Роги 

його золотились у відблисках сонця, а копита були срібні. «От вполювати б 

мені того оленя, тоді б слава про мене линула, як про неперевершеного 

мисливця», – подумав князь Олександр: 

Скочив він на коня і вирішив вполювати того оленя. Але біг той олень 

так, що здавалось, ніби манить князя за собою. Ось олень знов поруч. 

Здавалось, що стріла влучила, але ні – застрягла у пенькові. А олень зник. 

Зажурився князь, подумав: «Будуть з мене тепер сміятися, що нічого не 

вполював, ще й заблукав». 

Але дивиться – олень поряд із ним і каже до нього людським голосом: 

«Сідай на мене, я виведу тебе з лісу. Я довезу тебе до місця, що дасть тобі 

славу і буде тобі, як дім рідний. Я покажу тобі острів чудовий, який посеред 

підківок щастя. Там давно ворогами місто зруйноване, засипані землею його 

мури, місто в руїнах спочиває, а ти його відродиш разом з братами і будеш 

мати славу на всі часи. Ти і брати твої будуть там князювати, багате буде 

місто і вільні люди. А щасливі будуть люди, якщо між собою не будуть 

сваритися. А про те, що не зміг вбити ти мене, золоторогого і 

срібнокопитного, не жалкуй, бо я не олень, я мрія твоя про удільне 

князівство». 

І повіз олень князя до того острова, і показав туди таємну дорогу, і 

залишив князя, який, на полюванні втомившись, заснув міцно. А коли 

прикинувся, то одразу поїхав кликати братів подивитися на острів. І 

сподобалось його братам це місце також:, бо скелями захищений острів. 

Наказали Коріатовичі своїм воїнам вирубати ліс. Почали будувати перші 

кам’яні житла на острові, а там, де і зараз знаходиться фортеця, у князів був 

феодальний замок, що захищав вхід у місто. І написали Коріатовичі грамоту 

«на замку», в якій надали право тим, хто захоче в цьому місті жити, 20 років 

податі не платити і самоурядовуватися, тобто самим своїм общинним життям 

керувати. 

І скоро багато різного люду роботящого – майстрів і купців - у місто 

переселилося. А назвали місто князі Кам’янцем тому, що з каменя місцевого 

(вапняку) будувався, а річку навколо Кам’янця назвали – Смотрич, від слова 

«смотреть», тому що чиста була така у річці вода, що як зі скелі вперше 
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брати подивились вниз – то навіть крізь воду все, до камінців на дні 

проглядалось.   Було навіть видно, як риба у річці пливе. 

А пам’ять про оленя золоторогого – це золоті купола храмів, якими так 

славився Кам’янець. Будували храм, щоб не тільки скелі, а й Бог кам’янчан 

захищав! 

 

Додаток 4 

Віщий птах – міста скарб 

Не хоче Господь, щоб люди загинули у гріхах. Хоче Їх спасти.   

Посилає  у  народ пророків – попереджати людей. Але істинним пророкам, 

що не від миру сього – голі, голодні і босі – народ не вірить, камінням 

побиває. 

А лжепророком, які красним слівцем свою жагу тваринну, ненаситну 

прикривають, які тільки золотому тільцю поклоняються, народ, на жаль, 

вірить. 

Господь янголами людей попереджає і захищає. У кожної людини є 

свій світлий янгол-охоронець, але люди більше слухають темних янголів, які 

до гріхів їх підштовхують. 

Янголи приставлені не тільки до людей, але й до міст – і великих, і 

малих. Сходять янголи з ікон чудотворних, а можуть з’являтися у будь-якому 

вигляді. І у нашого міста є янгол. Він з’являється у вигляді великого птаха, 

що кружить над найбільшими площами і, найчастіше, над площами Старого 

міста, бо звик над ними з’являтися. 

Птах цей віщий – дуже великий: може й хмару крилом закрити, і з 

літаком розмірами помірятися. Прилітає цей птах раз у рік вночі, кружляє 

над містом під Новий рік і скидає на площу всього одне пір’ячко. В 

залежності від того, якого кольору пір’ячко – такий буде рік для кам’янчан. 

Якщо чорне пір’ячко птах кине людям – це попередження 

загарбницької або братовбивчої війни. Сіре пір’ячко віщує сіре, вбоге життя 

без віри, надії, любові. Біле пір’ячко пророкує духовний, світлий рік, коли 

час настає очищення, каяття. Жовте пір’ячко віщує великий врожай, 

багатство, знайдення скарбів, збільшення міських доходів. Червоне – що 

Кам’янець буде жити у любові: збільшиться кількість населення, всі 

кам’янчани стануть патріотами рідного міста, всі гості у місто будуть 

приїздити з добрими намірами, з миром, з пропозиціями дружби, з любов’ю, 

з подарунками. 

Хто пір’ячко віщого птаха знайде, той буде знати, що чекає місто у 

Новому році... Отже, не треба смітити на площах, бо не побачите віще 

пір’ячко. 

 

Додаток 5 

Хай сила буде у доброго! 

Ще був немовлятком Устим Кармалюк. Взяла його мати з собою на 

панщину. Втомилась у жатві. Сіла під копою, куснем хліба пообідала, 

водичку із глечика випила, грудним молоком сина нагодувала. Але глянь – 
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орлиця у небі застигла у польоті над полем і, як камінь, впала орлиця поряд з 

копною та й вмирає. 

Жалко стало матері Устима вільну птаху, але води в глечику ні 

краплини вже не лишилось, ні крихти хліба. От тоді вона і капнула із своїх 

грудей молоко орлиці у дзьобок. І ожила орлиця, і сказала: « Ти добра жінка 

– так значить і доброго сина народила. Хай буде сила у доброго. Спасла ти 

моє життя – і буде так: як не має серед птахів сильнішого птаха за мого сина, 

орла, так хай не буде серед людей   сильнішого за твого сина, Устима». 

Люди у Кам’янці кажуть, що та орлиця втілена у скульптурі міського 

парку (скульптура ця встановлена у радянські часи, в центральному парку 

біля оленів). 

Скульптурна орлиця виглядає добрих людей, щоб дати їм силу 

встигнути здійснити мрію на протязі життя. 

 

Додаток 6 

Міські водоспади – сльози полонянок 

Краса Кам’янця – це його високі скелі, на яких він побудований та 

скелями оперезаний. Своєрідною підковою міцно захищають скелі місто. 

Кажуть і вірять кам’янчани, що та скеляста підкова є оберегом щастя для всіх 

молодих дівчат і хлопців, що хотять об’єднатися в сім’ю і народити дітей, як 

продовження свого земного життя і справ. 

Але остров’яни за всю багатовікову історію міста бачили не раз прихід 

завойовників. Століттями різні зайди палили, грабували, нищили все те, що 

надбано було міщанами важкою наполегливою працею. 

Найстрашнішим був час, коли увійшли в місто турки султана Магомета 

IV. Перемогли вони двохнедільну героїчну оборону і через Руську браму 

увійшли в місто, плюндруючи цю землю, йшли по трупах захисників міста, 

попираючи ногами християнські ікони. Красунь-кам’янчанок перетворили на 

наложниць, а хлопчиків забирали, щоб виховувати їх яничарами – катами 

рідного народу. Як тільки могли, старались дівчата уникати нелюдів – 

людоловів: переховувались у лісах, у печерах. Але й там їх знаходила ворожа 

зграя. Мотузками в’язали дівчатам руки, прив’язували до сідел коней і гнали 

під пекельним сонцем у далеку турецьку тяжку неволю, де й мови рідної 

ніколи не від кого їм вже не судилось почути. 

Ось настав останній вечір на рідній землі. Зібрались дівчата і тихо 

сльози ллють із відчаю, з туги, сльозами вмиваються. Як хотілось 

сердешним, щоб хоч щось на згадку про них залишилось на рідній землі. І 

сталося чудо: відкрилося джерело на тому місті, де полонянки сиділи і 

плакали, прощаючись з містом перед розлукою. Із джерел цілі водоспади 

стікають ось вже багато століть з високих каньонних берегів у річку 

Смотрич. Оповідають ці водоспади своїми звуками про біль і смуток, про 

любов до рідної землі, що ніколи, на відміну від земної любові, не має кінця і 

безсмертна, як наша душа, як любов до Бога, що райську красу природи не 

землі створив! Ось про що шепочуть нам води водоспадів і струмків, які 

люди звуть «Сльози полонянок». 
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Додаток 7 

Царське  місце 

Багато приїжджало у місто знатних гостей в минувшину, приїздять і у 

наш час. 

Всім подобається Кам’янець, – ця неповторна місцевість: стрімкі скелі, 

буйство зелені, таємнича річка, що, то показується, то ховається у цьому 

царстві парків, садків. Про давність міста розповідають сиві башти, міські 

архітектурні споруди, величні храми. І всі ті, хто у Кам’янець приїздять, кому 

серце Кам’янець відігріє своєю красою, хотять ще сюди приїхати, а деякі або 

гроші дають на розбудову міста, або гарну пораду, або по-іншому якось 

допоможуть кам’янчанам. Все залежить від того, який гість. Ось як у легенді 

розповідається, що найкраще місце, звідки Кам’янцем керувати, показав під 

час свого приїзду російський цар Олександр II у жовтні 1856 року. Велике 

позитивне враження справило місто на царя та групу вищих урядових 

чиновників з його оточення. Серед зелених берегів річки Смотрич Старе 

місто вражало своєю давниною. До приїзду царя готувались – вулиці сяяли 

чистотою. 

На другий день перебування в Кам’янці імператор оглядав місце на 

Новому плані. Дуже сподобалось царю одне місце на пагорбі, звідки весь 

Кам’янець був, як на долоні. І запропонував він саме тут будувати 

адміністративні будинки. Йому розповіли, що думають згодом побудувати 

міську управу, казенну палату, великий кафедральний православний собор. 

Цар схвалив ці задуми, але без побудови моста, що з’єднував би Старе місто і 

Новий план, ускладнювався подальший розвиток міської забудови. Треба 

було прискорити створення проекту побудови моста, на це наголошував під 

час свого приїзду в Кам’янець у 1842 році ще цар Микола II. 

 Необхідно подбати і про парк. (Це царське побажання було пізніше 

виконано: на території нинішнього парку розпорядженням губернського 

правління з 1867року стало проводитись активне насаджування дерев – і 

невдовзі зеленіли тополі, акації, дуби, клени, ясени). 

Цар сказав, що у будівництві громадських споруд треба вдало 

використовувати рідкісний рельєф місцевості і навколишній пейзаж. 

Ще раз помилувавшись Кам’янцем з цього найкращого для огляду 

місця, Олександр II (після відвідин міської чоловічої гімназії) поїхав на обід, 

який був даний на його честь у будинку губернатора. Після обіду імператор 

відбув з Кам’янця по Житомирському шляху у Почаївську лавру молитися. 

Прийшов царський наказ; за відмінний порядок і чистоту у місті оголошено 

було його «Височайше благоволеніє» всім керівним особам Кам’янця. Отже, 

царю у Кам’янці сподобалось! Але аж у 1879 році побудований був 

Новопланівський міст – окраса міста над Смотричем. Лише у кінці 20 

століття були побудовані всі ті споруди, про які мріяли «батьки міста» у той 

царський приїзд. Не так скоро робиться, як говориться! 
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У 1893 році освячений був собор Св. Олександра Невського. 

Зруйнований в 30-х роках 20 століття, зараз храм відновлений у всій своїй 

колишній величі. 

Багато часу пройшло – складного, і трагічного, і переможного. 

Найвищу точку Нового міста, «царське місце» було вибрано для 

будинку міської ради, який побудували у 1970 році. Площа навпроти носить 

з 90-х років 20 століття назву – Майдан Відродження. Тому завжди успішною 

і легкою має бути робота нашої сучасної міської ради і міськвиконкому! 

Вони керують Кам’янцем із «царського місця»  – так це місце називають 

кам’янчани. 

Згори краще все видно! 

 

Додаток 8 

Чудо на Новопланівському мості 

А ця легенда ще не з далекого минулого. І недавно, у 1919р. була вона 

історією, у кінці 20 століття стала переказом,   а зараз оповідається як 

легенда. 

Був час, коли Кам’янець став тимчасовою столицею України. Тоді в 

будовах, які і зараз можна побачити у місті, розміщувались Міністерства і 

відомства Уряду Головного отамана Симона Петлюри. Навіть вперше на 

Україні гривні друкувались у той час в Кам’янці. 

Після присяги на вірність народу України, яку давали козаки 

української армії у церкві Св. Олександра Невського, бачили кам’янчани 

великий військовий парад. Але тільки декілька місяців тривала Кам’янецька 

Доба Директорії УНР. У трикутничок смерті між: військами-недругами 

попали воїни Головного отамана – і змушені були вони відступати. І йшла 

армія через Новопланіський міст. А міністри і тоді мали машини, але тягнули 

машину міністра освіти і релігії Івана Огієнка бики. Злякались бики на мості 

великої висоти, рвучко потягнули, мотузки пірвались – і машина Огієнка 

схилилась двома передніми колесами над прірвою, але зразу не впала, а тихо 

розхитувалась. Важко уявити собі, що у ці хвилини пережив міністр. 

Тихо молився він Богу і віддавав у Божу милість і своє життя, майбутнє 

України. І сталося чудо: машина не впала з мосту у каньйону прірву, не впала 

у річку, а перекинулась боком на міст. Так молитва врятувала Івана Огієнка. 

Хто думає не про себе, а про Вітчизну, тому і бог помагає і від смерті 

визволяє. 

 

Додаток 9 

Смотрич  відповів 

Ой, всі це знають, та не всі признають, що любов її панує над світом. 

Заради любові здійснюються й подвиги, заради любові чиняться і біди. Бо 

яка людина – така і її любов. Коли людина кохає, крім коханого, часом, 

нічого навколо не бачить: немає їй діла до інших людей. 

Сталося це весною 1911 року. Палко любилась кам’янчанка Броня з 

хлопцем Казиміром і не звертала увагу на закоханого Міхася. Мати і сестри 
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казали їй, щоб придивилася до Казиміра, бо легковажний він – не буде Броня 

із ним щаслива. 

Із стривоженим серцем вийшла дівчина якось на берег Смотрича, 

вдивлялась в його води. Чула вона багато різних казок про чари могутнього 

колись, а зараз тихого, спокійного Смотрича, який має таємні вири. Він 

тільки здається мирним, життєрадісним: не просто тече у Дністер, а біжить, 

танцюючи, весело, роблячи  на  своєму  шляху  петлі вихилясики. Старі люди 

казали, що Смотрич-чарівник, адже він володар скелястої підкови, яка 

складається з Руських і Польських фільварок, вони міцно стискають Старе 

місто у обіймах. 

От і вирішила спитати дівчина у Смотрича: який із хлопців – чи 

Казимир, чи Міхась її щиріше любить. 

І Смотрич не забарився із відповіддю красуні. Стала несамовито 

підніматись вода у річці, все вище і вище, грізною, небаченою до цього часу 

повінню йшли до дівчини річкові слова. Люди вибігли з будинків, 

спасаються із дітьми, спішать по стежках піднятись вище на скелі, втікаючи 

від води, щоб не дістала їх повінь. А ось серед людей і Казимир, побачив 

Броню і, замість того, щоб простягти їй руку допомоги, побіг спасати своє 

життя, себе любимого. 

Злива з неба грізно з’єдналась з хвилями річки. Всюди вирувала вода. 

Злякалась Броня, жаліла, що так самолюбно вчинила: не думаючи про інших 

людей, розбудила сили природи. Вітер коси її рвав, тягнув у піну Смотрича, 

до скелі. Та ось біжить до неї Міхась. І прийшло з ним спасіння. Мужньо 

тримався хлопець у час, коли багато людей думають тільки про себе. Взяв він 

Броню на руки і відніс її на верхню терасу скелі, а потім вернувся, щоб 

допомогти і іншим людям. 

Невдовзі злива перестала скаженіти, збуджений повінню, поволі 

вгомонився і Смотрич. Зійшло над Старим містом сонце. Несміливо підійшов 

до Броні Міхась. А вона вже знала: не той – доля, що красою, силою 

задається, а той, чиє серце вірне й за кохану б’ється! 

Обнялись вони і пішли у життя парою, але глянь: навколо водоспаду 

велика купа золотих монет, винесених водами повені. Це Смотрич подарував 

їм гроші на гучне весілля. 

 

Додаток 10 

Авринія 

Що то за дивна квітка, яка у квітні-травні кожного року на скелях та 

мурах Кам’янця цвіте і наповнює все місто пахощами молока та меду? Ось 

що нам про цю квітку розповіла легенда. Старе дуже місто – Кам’янець на 

Поділлі. Вчені кажуть, що люди на острові жили ще за часів, коли не 

народився Божий Син. Земля міста зберігає залишки всіх будівель – всіх 

часів і народів. А ті споруди, які під небом, час, війни, вітри і негода 

руйнують. Старіють люди, і старіють будови. Приходять інші покоління, 

знову зводять будинки. Знов там кохаються і сваряться, Богу моляться, і гріх 

творять – ділом, словами, думками... Так було від віку. Але є такі люди, що 
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як блаженні живуть, Господь, кажуть, в їх серцях: в очах цих блаженних – 

завжди любов до всього світу, слова цих людей – завжди щирі, чисті, а 

вчинки – тільки добрі! Такі люди живуть на світі поміж людей, як янголи. 

Про таких людей кажуть: «Живе, як пісню співає». 

Отака жила в Кам’янці дівчина. Аурінією її звали. Роботяща, мила, 

добра, у трудах, як бджілка, цілий день. А ввечері збере на Вірменському 

бастіоні гурт молоді, і слухають вони-не наслухаються її розповіді про те, що 

з діда прадіда чула вона про життя святих та людську мудрість, що йде від 

Бога. Навкруги Аурінії було завжди радісно, співати хотіла душа, а ноги самі 

так і йшли у веселий танок. Там, де ця дівчина була, не було заздрощів, 

пліток, ненависті, хитрощів, зради. 

Багато хлопців хотіли би шлюбом з’єднатись з Аурінією, але серце її 

належало усім людям, і любов її була не плотська, а духовна: то старим 

людям, калікам допоможе, то сироту пригорне, то жебрака нагодує. Де 

Аурінія була, завжди було сонячно. Від її довгого, золотистого кучерявого 

волосся ніби світло йшло, як від сонця. Але з часом стали у трудах 

невтомних коси Аурінії сивіти, а незабаром і сила животворяща стала її 

покидати. І якось подумала вона у слушний чарівний час: «Господи, сивіють 

коси мої. Прошу, дай кучерям моїм і після смерті роботу: хай коси мої сірі 

мури і скелі Кам’янця весною заквітчують, хай жовтими квітами стануть і 

вітають любе місто моє кожної весни.» і дійшло її прохання до Бога. І 

сталося за її словами. 

То знайте: ті гарні квіточки – авринія, що на мурах Кам’янця кожною 

весною квітнуть і схожі на жовті маленькі сонечка – це кучері золотокосої 

Аурінії. Весело кожною весною нас ці квіти вітають і кличуть радіти життю і 

нагадують: спішіть творити добро, бо ось прийшла зелена весна, а не 

встигнеш озирнутися – прийде жовта осінь. 

 

Додаток 11 

Як турки мури виводили 

Колись давно турки розбили Кам’янець і захопили наш край. На місці 

розбитих мурів задумали вивести нові, та такі кріпкі, щоб ніяка сила їх не 

зломила. Поїхали їхні війська по усіх селах і стали зганяти найсильніших 

людей до Кам’янця. Зібрали усіх на тім горбі, де наше село стоїть – 

Татариски. 

Руки й ноги закували в легкі, але дуже міцні кайдани. Кожному дали до 

рук лом. Наказав старший турок, аби тим ломом прискалки зрубували, другі 

щоб їх ламали, треті – стіни мурували. 

Так почали будувати оту фортецю, де зараз музей. 

Багато літ виводили ті стіни і Турецький міст. Багато людей загинуло 

від тяжкої роботи. 

Керував роботою бідний невільник, такий, як всі вони були. «Лиш 

почали закладку твержі (фортеці), він шепнув одному: 

- Брате, будем мури мурувати не для сили турецької, а для слави 

християнської. Знімемо хрести наші і покладемо їх під каміння, на якому 
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цю твердиню виводимо. Вище будемо класти хрести з трави, з трісочок, з 

галузок. Тільки закінчимо будову, так турків тут не стане, вишнуруються, 

що й пес не гавкне, бо не вчує. 

І стали всі так робити. Жоден не потурчився, не побусурманився: всі 

господа благали, аби допоміг їм мури і льохи кінчити, щоб скоріше нечиста 

сила турків винесла туди, звідкіль принесла. 

От вже й збудували. Така вона міцна та грізна, що з ніякого боку 

приступу немає. 

Післали тоді турки за султаном золотий ридван, запряжений 

двадцятьма парами білих коней. Коні сильні, як змії! До світа вирушили, а 

надвечір уже були перед ворітьми султана. Другого дня він прибув до 

Кам’янця. Як глянув на ті мури, то лиш очі витріщив і язик на плече закинув 

від дива такого. 

– Як же мурували? Де такі майстри знайшлися, що таке диво дивне 

вивели.  Хто навчив? – запитав він найстаршого турка, слугу свого, а той 

каже: 

– Навчив нас бог турецький, бо лиш почали майстри мурувати, як 

всі 

хрести з себе зняли і десь повикидали, бо ніде їх видно не було. Так понині 

без хрестів робили. 

Зрадів султан, як чорт гріхом непрощеним. Оглянув усі вежі, усі льохи, 

навіть конем проїхався тим підземником, який з’єднує Кам’янець з Хотином. 

Як вернувся, то сказав: 

– Сам бог її мурував. Йому на славу обдарую тих майстрів, щоб до 

кінця життя свого були ситі та й ще правнукам лишилося. 

Наказав туркам зшити стільки торбинок, скільки тих майстрів є і 

наповнити кожну червінцями. 

Пора прийшла до сну вкладатися, бо вже сонце закотилося за 

довжоцький ліс. 

Лиш приклав султан голову до подушок, а сон не береться аніяк. Думка 

сверлить мозок: 

– Стануть багаті, поїдуть десь далеко до королів в далекі краї і їм такі 

ж мури виведуть! Ті будуть неприступні твержі мати та мене звоюють, аж за 

морем знайдуть. 

Довго думав, в голові перекидалось від тих думок. Нарешті плеснув 

три рази в долоні, і на той клич прибіг найстарший слуга. Султан все 

розказав. Той зразу його заспокоїв: 

– Не журись, великий султане! Нами керував старий відьмар, коли ми 

Кам’янець брали. Він і зараз живе в кручі під Турецьким мостом. Поклич 

його, він поворожить і почаклує. 

Тут закрутив вихор, і з нього відразу вискочив відьмар. 

– О, великий султане, – забелькотів він, – давай казан здоровенний з 

водою. 

Нехай завтра ранком турецький мулла кожному тою водою помастить чоло, 
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коли будуть їм нагороду за роботу вручати. Жоден більше мурувати мурів 

не буде. 

Як зашептав щось відьмар над тим котлом, то вода заклекотіла, аж 

стовпом стала, кругом вихори закрутились, аж дерева вікові до землі 

пригнулись. Разом з вихором аж вище неба три рази відьмар підлітав. А там 

тихо стало, ніби нічого й не було. 

Втішився султан. Наказав відьмареві дати діжку золота, завезти, куди 

накаже. Відьмар лише засміявся, вдарився об землю три рази грудьми і з 

дідка зробився чорним когутом. Вдарив себе крилами по боках, вискочив на 

діжку, запіяв, і вона полетіла в кручу під Турецький міст. 

Ще сонце не сходило, як усіх будівничих зібрали знову на Татарисках. 

Ковалі турецькі кайдани розкували. Султан кожному дав до рук торбинку з 

золотими червінцями, а мулла зачарованою водою на чолі плямку робив. 

Лиш пальцем турчин торкався до голови, той майстер сліпим робився. Пішли 

всі темні-незрячі і сонця ясного більше не бачили. 

Скоро-скоро збулося пророцтво того майстра, що керував будовою. Не 

втрималися тут турки. Пішли тихенько звідсіль, що й жоден пес не гавкнув. 

А сталося все тому, що заложена твержа Кам’янецька на хрестах не на силу 

турецьку, а на славу християнську. Так понині вона височить на славу й 

велич дідів наших. 

 

Записано від Марії Українець. 

с.Татариски. 

 

 

Додаток 12 

Про золоту карету під турецьким мостом 

Ця легенда звучить вже як кам’янецький анекдот. Ще живуть ті 

мрійники, які твердо вірили в правдивість цієї легенди. Шукали вони карету 

12 років тому під турецьким мостом, у вирі, коло сучасної електростанції – 

золоту карету, повну награбованих турками кам’янецьких коштовностей. 

Показали ці поважні люди старовинну карту, отримали дозвіл на 

пошуки скарбу. Русло річки змінили, щоб Смотрич не заважав шукати скарб. 

Біля двох місяців екскаватори загрібали своїм ковшем грязюку все глибше і 

глибше. Одного дня екскаватор не витримав і хотів втекти від цієї марної 

скарбопошукової роботи: почав занурюватись і ледь не зник з поля зору 

членів експедиції. Ледве витягли екскаватор з річки. Всі кам’янчани жаліли 

невдах, що не змогли знайти скарб: вони ж гроші даремно потратили. Тому 

не заставили скарбошукачів повернути Смотрич на  тарее русло. Так все і 

залишилось і тільки 3 роки тому гарний малий міст внизу, побудований за 

гроші міської громади, з’єднав  таре і  тарее русло річки. Та під мостом 

залишилась велика калабаня, де був катлаван і де шукали золоту турецьку 

карету. Розповідь про те, як шукали скарб, вже більш цікавить туристів, ніж 

легенда про золоту турецьку карету. Гості міста сміються, кажуть: «Та, що 

вони, де у турків були карети, а золоті карети взагалі тільки в казках.» А що 
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ж кажуть кам’янчани, які зараз дуже цікавляться історією міста (і мають 

змогу вивчати історію Кам’янця: всюди про Кам’янець пишуть, інтернет про 

Кам’янець інформує, безліч яскравих путівників про місто так і просять, щоб 

їх купили, читали, вивчали)? Кам’янчани зараз знають, що турки майже З 

місяця з міста відступали по Карлавицькій угоді 1699р., ніхто за турками не 

гнався, їм навіть вози польська адміністрація давала, щоб турки скоріше з 

Кам’янця пішли з усім своїм скарбом. То як же легенда? Так знайте, що 

легенда сильніше від усіх історій, бо в основі її мрія, а мрія завжди манить, 

мрія завжди прекрасна. І хай легенда про золоту турецьку карету буде і в цій 

збірці кам’янецьких легенд.  

Ось ця легенда. 

Бродить вже майже 325 років і переходить із вуст в уста в Кам’янці 

розповідь про золоту карету.  таре легенда ще з тих часів, як турки 

покинули наш край. Панували турки в Кам’янці 27років. Думали залишитися 

назавжди: фортецю відбудували майже заново, суцільною стіною став 

виглядати перебудований турками замковий міст, будували бастіони, 

розбираючи житлові кам’яні будинки у місті, закривали костьоли і, 

перетворюючи їх у мечеті, награбували багато добра. Але об’єднані війська 

держав коаліції «Священна ліга» завдали важкі удари в різних містах по 

турецькому війську, особливо яскравою  таре перемога під Азовом, в якій 

відзначився, як завжди, геніальний військовий стратег, наш земляк, 

подолянин Іван Сірко, який жодної битви не програв і тут отримав перемогу 

над турками, керуючи армією російсько-українських військ. 

Прийшлося туркам залишити Кам’янець тому, що по Карловицькій 

угоді Поділля відходило знову до Речі Посполитої, яка  таре членом 

антитурецької коаліції. 

Покидаючи Кам’янець,, турки все своє добро – золото, срібло –

 загрузили у ринвани, вози, карети. Зібралось більше 100 возів. Їдуть через 

замковий міст, а в одній кареті раптом відвалилось колесо, а річка  таре 

глибокою, і  таре під мостом був вир. Впала та карета у вируючий Смотрич. 

Турки не змогли її витягти, так і зосталась та карета з діамантами, золотими 

прикрасами у річці, яка її глибоко затягнула і сховала награбоване турками. 

Міцно закрутив Смотрич карету у кручу. Кажуть, що один картограф, 

що був свідком цього випадку, занотував на карті це місце, де впала карета. 

Серед турків був чарівник, який зачарував скарб, щоб тільки туркам скарб у 

руки дався би, коли вони повернуться. Але старі люди кажуть, що є дні, коли 

закляття не діє і в такі дні можна карету із золотом знайти під мостом. 

Ходять по Кам’янцю і досі чутки, що турки обіцяли винагороду, якщо 

хтось знайде золоту ту карету: тоді вони повністю відбудують  тарее місто, 

а людина, що знайде, буде забезпечена на 10 поколінь уперед. Але все це 

солодкі легенди, тому що турецький уряд ці чутки не підтверджує, а ось 

мечеті відбудувати мусульмани готові хоч завтра. Та позолочена скульптура 

Божої Матері переможно сяє на вершині мусульманського мінарету і тримає 

руки у жесті благословляючому і захищаючому. А це значить, що минулі 

завойовники можуть приїжджати лише як туристи. 
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Додаток 13 

Відьмар з-під турецького моста 

Як ішли турки на Кам’янець, то їм все чарами своїми відьмар старий 

допомагав. Захопили Кам’янець, то й разом з ним і гори золота, які там були. 

Турки - це турки. Почали людей у далекі краї продавати. То ще більше того 

золота назбирали. До пори збан воду носить. Настав час, що змушені були 

той Кам’янець польським панам вертати. Вивозять та вивозять золото і 

кіньми, і верблюдами, і віслюками, а його ще більше є. Завтра вже останній 

день. Де ж золото подіти!  

Наказав відьмар приховати усе золото до слушного часу.  

Зробили здоровенну дубову діжку, просмолили. Туди зсипали усе 

золото, коштовне каміння, пересипали діамантами і добре заднили. 

Сторожем лишався старий, як світ, відьмар. 

Немічний дідок-відьмар тую діжку три рази обійшов, щось там до 

турецького бога пошептав. Сам три рази об землю грудьми вдарився і 

обернувся в чорного, як сажа, когута. Запіяв, головою мотнув і діжка, ніби 

пір’ячко, полетіла з мурів фортеці до Турецького моста, а когут скерував далі 

і з діжкою легенько злетів з моста у водопад, який Кручею називають. 

Опинився під водою в тій ямі, де ніхто дна не дістає. Там на золоті сидить 

відьмар по нинішний лень. Він чекає того часу, коли турки прийдуть за 

золотом. 

Що має початок, те має кінець.  

Є спосіб підняти тую діжку з-під Кручі. 

Як на Великдень піп заспіває в церкві перший раз «Христос Воскрес», 

то всі відьми і відьмарі чари гублять, свою силу на одну часиночку (мить) 

втрачають. 

Тоді турецький відьмар стає стареньким, слабим дідком і падає з діжки 

на дно Кручі. Як знайдеться такий сміливець, що вислідить ту часиночку, 

скочить у Кручу і притримає відьмара за бороду, то вода сама на берег діжку 

з золотом викачає. Тільки треба дуже дивитися, щоб відьмар знову на діжку 

не вискочив і не став когутом, бо пропадеш ні за цапову душу! 

Цю легенду чула в ранньому дитинстві  

від бабусі своєї, підзамчанки Таніни Семик. 

 

Додаток 14 

Руки  збудували, руки можуть і розбити 

Коли турки у 17 столітті взяли Кам’янецьку фортецю, стояла вона і 

міст замковий у руїнах після двохнедільних запеклих боїв. 

Турки, знаючи, що тільки надійні оборонні споруди допоможуть їм 

втриматись на цій завойованій землі, зразу ж почали відбудовчі роботи. Для 

цього багато кам’яниць у місті наказали зруйнувати. 

За рік турки хотіли, щоб все було готово: і башти, і мури, і бойові 

бастіони. Не хотілось бусурманам на ці роботи брати християн: не довіряли. 

Але не змогли самі впоратись - і прийшлось туркам бранців до будівельних 
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робіт залучати. А щоб старанно кладку кам’яну будівельники зводили, 

пообіцяли на волю цих бранців відпустити. Ні криками, ні побоями не 

вдалось туркам змусити християн-каменярів вранці перед роботами не 

молитись Богу. Йшла і йшла ця без слів, німа молитва на небо про те, щоб 

ворогів голови під каміння міське падали, а дружні гості у місто радість 

приносили. 

Повстала згодом фортеця, як диво дивне – міцна, грізна, як сила народу 

– незламна. 

Та відчували турки, що молитва українців була про те, щоб служила ця 

фортеця не силі турецькій, а славі християнській. І вирішили осліпити 

майстрів, щоб більше фортець не змогли вони будувати. Так і зробили 

нелюди. 

Та дарма вони тішились. Пішли майстри кобзарями до народу думи 

співати, щоб за волю вставали, віру православну у наругу не давали. 

Кажуть у народі: те, що руки збудували, то можуть і розбити. 

 

Додаток 15 

Бог  збудував цю  твердиню 

Чи то справді було, чи то вигадка, але живе ця легенда, і всі їй вірять – 

очевидно, що таке було насправді. 

Вже завоював Осман II у 1621 році Хотинську фортецю, через Дністер 

переправив своє 200- тисячне військо, у якому було 300 гармат, 4 бойових 

слона і безліч мулів, верблюдів та ін. Підійшов дорогами до Кам’янця, 

підступив під самі стіни кам’янецької фортеці. Як взяти цей ключ до всього 

багатства краю? Думає султан про перемогу, оглядає місцевість навколо 

Кам’янця. 

Зверхньо, з 30-метрової висоти дивиться на турецького султана Стара 

фортеця з усіма своїми 12 баштами, двома бастіонами. Не боїться військ 

Османа II і Нова фортеця зі своїм сухим ровом, підземеллями – надійний 

земляний захист Старої фортеці. Вищирили свої жерла гармати, відкрито 

стоять на самій вершині. Нова фортеця – це сама дорога оборонна споруда 17 

століття Речі Посполитої. Будували Нову фортецю аж 4 роки! «Ні, з цього 

боку не візьмеш»,  – подумав султан. 

Подивився тоді він на сам Кам’янець на скелястому острові. Ні, з якого 

боку не підійдеш — усюди скелі, високі кам’яні стіни, ремісниками 

збудовані башти. А з заходу готовий до бою Вірменський бастіон, з гордо 

виставленою груддю. Міцні, з надійними гратами міські ворота, дуже 

вузький міст. Після фортеці це вже друга система оборони. 

А що то за башти біля річки з одного і з другого боку замкового мосту? 

Одні з них міцно туляться до скель, інші башти ніби стрибають через річку. 

Це 8 башт Руської брами і 5 башт Польської брами – третя система оборони 

Кам’янця. 

І раптом... Що це? Річка Смотрич на очах здивованого Османа II 

несподівано вийшла із берегів і почала потужним плеском заповнювати 
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водою свої широкі береги. Це запрацювала шлюзова система Польських і 

Руських воріт. 

Страшним гуркотом почали перегукуватись із річкою могутні скелі 

навколо Кам’янця. Загула земля. 

Небачена грізна сила оборони міста вразила турецького султана. І у 

роздумі спитав він у найвідданіших яничар із свого оточення: «Хто будував 

це місто-фортецю?» «Аллах побудував!» – відповіли своєму повелителю 

яничари, ті самі, що нещодавно взяли штурмом Хотинську фортецю з її 

сорокаметровими стінами і мріяли про владу над Європою. Ніхто з них не 

вірив, що твердиню Кам’янця можна подолати. 

 «Якщо Аллах будував – Аллах тільки може і взяти» (тобто «Якщо Бог 

збудував – тільки Бог може здолати!») – з цими словами Осман II дав наказ 

турецькому війську повернути назад, відказавшись від штурму Кам’янця. 

 

Додаток 16 

Про  Устима Кармалюка 

У кожного народу є свої герої – втілення мрії про таку людину, що не 

тільки про свій добробут мріє, а, не шкодуючи свого життя, захищає інтереси 

простих людей. Народний месник, захисник обездолених – остання народна 

надія на справедливість. У Англії розповідають про Робін Гуда, в Росії – про 

Степана Разіна та Омельку Пугачова, у Карпатах – про Олексу Довбуша, на 

Хотинщині – про Андрія Борулю, а в нас на Поділлі такий герой народних 

пісень і легенд – Устим Кармалюк.  

І дарма пани, багатії всіх часів хотіли знищити позитивне сприймання 

ідеалізованого образу цієї людини і твердили, що він просто розбійник, 

злодій, ледащо, але всі ці спроби марні. В легендах, що переходять від дідів 

до онуків, живе цей месник. І башта Папська, де страждав в ув’язненні цей 

легінь, називається у народі завжди Кармалюковою баштою. І легенди, пісні 

про нього живуть. І немає серед цих легенд таких, щоб розповідали про 

скарби Кармалюка – нічого він для себе не накопичував і не ховав. Всім, що 

у поміщиків – визискувачів забирав, з хлопцями-побратимами та бідними 

селянами ділився. Ніколи при ньому ніяких грошей не знаходили царські 

жандарми, а тільки голку, щоб дірки на одязі зашивати, та реманент, щоб 

чоботи латати. Ось так каже народ. 

 

Додаток 17 

Тарас Шевченко про Кармалюка 

Молодим, двадцятип’ятирічним приїхав Тарас Шевченко на Поділля у 

1846 р. Мав він завдання від Київської археографічної комісії вивчати 

старовину. І серед народних оповідок він звернув увагу на ті, що розповідали 

про Устима Кармалюка, Ходив Тарас на Кармалюкову гору, розмовляв із 

селянами села Привороття. Багато про життя Кармалюка та його боротьбу 

дізнався. А товариш Шевченка по Кирило-Мефодіївському братству – 

Чуйкевич записав у зошит поета пісні про Кармалюка. Та вагався Шевченко: 
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як написати поему про цього варнака, адже непроста постать народного 

месника, в непростий час вона засвітилась у народі, як зірка надії. 

І ось одного дня пішов Шевченко у роздумах на схили скель, що 

навколо Кам’янецької фортеці. Малював він башту Кармалюка (на жаль, всі 

малюнки Шевченка про Кам’янець згодом були втрачені у жандармських 

канцеляріях). От малює Шевченко і радіє, бо повстала на його малюнкові 

горда, смілива, гарна, нездоланна, висока вежа. Повстала, не схожа на місце 

ув’язнення, на тюрму, а як орлине вільне гніздо і у вечірніх сутінках здалось 

Кобзарю, що відділилась від стіни фортеці постать. Ось впав останній 

промінь сонця, яке вже збиралось спати. І побачив раптом Шевченко обличчя 

Кармалюка, бунтівного кріпака-селянина. Таке обличчя, яке на картині 

художника Тропініна «Селянин з Поділля» – добре, привітне обличчя 

трударя. Подивився Кармалюк на Шевченка і сказав: «Пиши про мене, 

батько!» і зникла постать. Коли Шевченко почав збиратися йти, знову 

з’явилась постать Кармалюка -  почулись йому слова: «Напиши про мене, 

батько!», і все знову зникло ненадовго. Сила вільнолюбна йшла, як хвиля, від 

цих слів, а потім утретє з’явився Кармалюк і сказав ті ж самі, закличні до дії 

слова. І розчинилась його постать у стінах башти. 

Довго ще сидів Шевченко біля фортеці, аж поки ніч не спустилась на 

садки і домівки навколо фортеці. І вирішив тоді він остаточно написати 

художні твори про Кармалюка. Так згодом написані були поема і повість 

«Варнак»,  де Тарас Шевченко назвав героя (праобраз якого – Устим 

Кармалюк) «славним лицарем» і цим ніби підвів риску під всіма оцінками 

народного месника в усі часи.  

Мрію народну не можна судити, вона крізь сторіччя жива і свята. 

 

Додаток 18 

Про замуровану дівчину 

Поряд з легендами про відважних козаків, живуть в народі легенди про 

жінок України, сила духу яких, хоробрість яких і відданість народу була 

також казково прекрасна. Не всихає джерело народної творчості. Цікавий 

варіант відомої в Кам’янці легенди якось пощастило почути. 

Колись давно каменярі не могли надійно міські оборонні споруди 

побудувати. Пішли вони до провидця, а він їм і каже, що якщо першу, яку 

зустрінете на світанку, цнотливу, незайману дівчину замуруєте в стіну 

башти, то вороги оборону міста не прорвуть. 

З першим променем сонця вийшли будівничі шукати юну, щоб 

замурувати її. Зустрів будівничих туманний ранок, сумно їм було дівчину 

шукати, щоб їй смерть завдавати. От схопили першу дівчину, яку побачили   і 

тягнуть за собою до мурів, але глянь: це ж бідна сирота, що важкою працею 

щоденно собі на хліб заробляла. Працьовита була, раніше всіх встала, 

білизну на березі Смотрича прала. Пожаліли каменярі дівчину і хотіли 

відпустити, але, вислухавши їх біду, вона сама згодилась і сказала: „Беріть 

моє життя, щоб. ніколи нелюди до міста рідного не заходили, не вбивали, не 

грабували, дітей не сиротили.» Ось і замурували її будівничі, щоб незламні 
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були оборонні мури Кам’янця. Поки її замуровували, вона пісні співала, 

подвигом своїм тішилась, на який пішла заради спокою і миру на 

Подільській землі.. 

Тому, колись і зараз, кажуть, на великі християнські свята Господь її 

відпускає на один день з того світу. І ходить тоді та дівчина, заглядає, чи не 

дарма віддала своє молоде життя, чи бува клятий ворог в Кам’янець 

підступно не пройшов через міські мури, захищені її чистим дівочим тілом. 

Отакі були подолянки, серцем як козаки. Легенда про цю патріотку 

ходить по Кам’янцю сучасному, вражає багатьох туристів, що приїжджають 

до нас звідусіль. 

 

Додаток 19 

Скарб ватажка 

То було дуже давно. Навколо Кам’янця блукали ватаги хлопців-

молодців. Не мали вони ні кола ні двора. Всі повтікали від панщини. Біда їх 

з’єднала, біда побратала. Ніхто нікого не питав, відкіль ти, як називаєшся. 

Ніхто ніколи про себе не розповідав. За найстаршого мали здоровенного 

чолов’ягу, впертого, відважного, рішучого, сильного. Його всі звали 

Ватажком. І шанували більше, як свої очі в голові. Так і закріпилося це ім’я - 

Ватажко. Раз у рік наступав такий день, що Ватажко покидав побратимів на 

цілу ніч, ішов на дорогу сам оббирати якогось багача. Хлопцям казав, що йде 

дякувати за загублену долю свою. На світанку повертався з торбою срібла і 

золота. Цей здобуток залишав собі, збирав скарб. Решту ж днів у році не брав 

собі нічогісінько - все віддавав хлопцям, ділився з бідними. Так було і в той 

сумний вечір. Повечеряв з гуртом, закинув за плече оковану залізом довбню і 

пішов шукати вчорашнього дня. Погода випала препогана. Смалкий вітер з 

морозом проймав до кісток. За всю ніч на дорозі не показався ані перехожий, 

ані проїжджий. Розсердився Ватажок дуже і сказав собі: 

 Обберу того до нитки, хто першим з’явиться, хто б то не був! 

Перед досвітом показалася молода жінка. До грудей вона притискала 

якийсь згорток, а в руці тримала торбинку. Ватажок прожогом вискочив з-за 

дуба і схопив той згорток. Жінка закричала диким голосом і кинулась на 

грабіжника. Де тої сили набралося в маленької, вдвоє нижчої від Ватажка 

молодиці. Підскочила і запустила нігті в його очі. З-під пальців потекла кров. 

Той розмахнувся і бабухнув жінкою об дуба. Ударившись головою, вона 

впала замертво. Настала тиша. Але лиш мить, бо з того згортка роздався 

голосний писк маленької дитини. Тільки й того багатства мала при собі 

перехожа. Ватажкові стало не по собі. Це перше вбивство, яке нехотячи він 

вчинив за десяток літ свого розбійницького життя. Скинув з себе кожух, 

загорнув дитину і попрямував до табору. Перед усіма побратимами впав на 

коліна і почав благати: 

- Простіть мені, хлопці-молодці! Я більше не вартий бути вашим 

ватагом, 

бо ви люди чесні. Приніс вам дитину, а ви мусите з неї зробити чесного 

чоловіка. Аби ненавидів неправду, за правду життя покладав, бідним людям 
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не жалів навіть крові своєї, від богачів захищав! Йому залишаю свій скарб, 

який збирав все життя. Він захований у Карвасарській печері. Сам іду в 

світи гріх відмолювати. Прощайте! 

Заплакали всі розбійники, як діти маленькі, просили, молили Ватажка, 

аби залишився з ними. Не допомогло! Поклялися своєму керманичу усі 

побратими, що будуть доглядати дитину і любити, як його самого, виростять 

справедливого і доброго чоловіка! Ватажко уклонився всім, перехрестив 

побратимів і рушив. 

Уже надвечір прибився до монастиря, де жив схимник-праведник. Упав 

перед старим і розказав йому усе, просив прощення. На це схимник відповів: 

- Гріх прощається не просто. Треба прощення заслужити не молитвами, 

а ділом добрим, покаянням. Ходім! Вивів ватажка на високу гору, встромив 

свою палицю в землю і наказав: 

- Падай на коліна! Вдарся обличчям об землю! Тоді підведешся на 

ноги, коли цей дубовий костур пустить коріння, гілляки і на них листя 

розів’ється. Будеш щодень спускатися з гори до потоку, набирати повний 

писок (рот) води і виносити на гору, аби дуба підливати. Щоб не гаяти часу 

на далеку дорогу, тут же нігтями вирий собі печеру, будеш в ній жити! 

Амінь! 

Хто знає, скільки літ пройшло, скільки води у Смотричі пропливло. 

Але Ватажко свого покаяння не лишав. Вже з чорнявого, здорового чоловіка 

повернувся в сивого лисого старця, висохлого, як торішня трава. Кожного 

дня повз на колінах з гори до потоку за ковтком води, а відтіль на гору. І 

сталося диво. В день святого Юра Ватажко поліз на колінах до потоку. До 

полудня дібрався до води, а як сонце стало на заходнім крузі, повернувся на 

гору. Перед його очима на місці костура стояв молодий зелений дубок. 

Цю легенду вперше записав в 1890 р. польський письменник 

Лозінський, на основі якої створив роман «Скарб Ватажка». 

Авторові цих рядків довелося збирати скарб, знайдений дітьми з с. 

Кубачівка у печері над Смотричем. То було в 1960 р. Від працівниці 

Кам’янець-Подільського музею-заповідника Марії Українець почула, що біля 

щовба знайдено в печері скарб. Як відомо, на Карвасарах печери немає. Але 

недалеко в с. Кубачівка (тепер Смотрич) біля високого щовба є печера. 

Добиратися туди дуже небезпечно, але ж діти не думають про труднощі – 

пробралися! Там знайшли скарб срібних монет першої половини XVIII 

століття. Та знахідка свідчить, що господар скарбу був власником монет, 

виданих у найбільших західноєвропейських державах. На багатьох монетах 

були обривочки білих тонких ниток - то сліди торбинки з лляного полотна, 

яке називали голландським. 

Скарб став власністю музею. А хто був, володарем цього багатства, 

уже не скаже ніхто. 
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Додаток 20 

Хто Хрестовоздвиженську церкву вимріяв 

Давно це було та і досі народи Європи пам’ятають той бій чи на життя, 

чи на смерть, який точився під Хотином у 1621 році. Вирішувалась доля 

багатьох держав, на землі яких зазіхала армія Османа II. І об’єднавшись 

проти поневолювачів, перемогли литовці, поляки, козаки: не пустили 

бусурман загарбати увесь світ християнський. Але страшні були рани, багато 

загинуло сміливців. Смертельно отруйною татарською стрілою був 

поранений Петро Сагайдачний, український гетьман, військовий геній, який 

допоміг переможно закінчити цю битву, щоб далі Хотинської фортеці турки 

не йшли. Польський Королевич Владислав із вдячності за велику цю героїчну 

перемогу дав свою карету відвезти Гетьмана Сагайдачного у Київ. Шлях 

проліг через Кам’янець. В’їхали через Руську браму. Озирнувся, 

перемагаючи біль, гетьман і подивився на кам’янецьку твердиню, фортецю, 

що злякала Османа II і без бою змусила його відступити. Велично стояли на 

скелях вежі, надійно світились на сонці вищерені жерла гармат.  

Позаду була страшна хотинська битва, триста гармат стріляли 

водночас, здригались скелі, кипіла вода у Дністрі. Від серцевого нападу під 

час битви помер литвин, коронний гетьман Речі Посполитої Ян Король 

Хоткевич. Поранений ще під Жванцем, Петро Сагайдачний вмілими діями 

змінив хід битви, і стала ця битва страшенною невдачею для турків, 

закінчилась тодішня експансія Османської імперії (володіння якої розляглися 

аж на трьох континентах) на Європу. 

Залишивши в Хотині гарнізон на чолі з пашою, Осман II повернувся у 

Стамбул, де через рік повсталі яничари задушили його – так помстилися вони 

йому за ганебну поразку під Хотином. 

Через рік після Хотинської битви помре у Києві і Петро Сагайдачний, 

заповідавши перед смертю всі свої статки на розвиток української освіти та 

православної віри: пожертви зробивши монастирям, школам Київського та 

Львівського православних братств. 

Але у Кам’янці в цю мить, за півроку до своєї смерті, повертаючись з 

битви, де, завдячуючи його таланту полководця, саме українські козаки 

спасли Україну від турецького ярма, Петро Конашевич, дивлячись на 

Кам’янецьку фортецю, із сумом думав про майбутнє Батьківщини. Адже 

Хотин так недалеко і з нього від турків, що там залишились, могла надійти 

грізна хмара війни. І саме Кам’янецька фортеця мала зараз відігравати 

найважливішу роль – оплату християнства . 

Зітхнув Петро Сагайдачний і подумав: захисна сила фортечна була би 

ще міцнішою, якби підпирала цю фортецю не тільки міць скель, але й віра в 

Бога. І в уяві його повстала церква, така, які були колись на Русі – не кам’яна, 

а дерев’яна, легка, як молитва, чарівна, як українська пісня і непереможна, як 

мрія народу про волю. 

Отака, відбудована була згодом і нині красується церква на Карвасарах. 

І скільки разів війни її не палили – вона, як фенікс, знову повстала з попелу. І 

кожного разу будували її теслярі за стародавніми секретами – без єдиного 
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стального цвяха. Старі люди кажуть, що саме Церква, а не скелі тримають 

кам’янецьку фортецю. Церква Воздвиження Чесного Хреста Господнього. 

 

Додаток 21 

Тоді була ще  не пора 
Славна Кам’янецька твердиня не красою своєю славиться, а тим, що 

тільки один раз у такому вже вигляді, у трьохсистемній обороні вона була 

штурмом взята. (Це у 1672 р. об’єднаним українсько-турецько-татарським 

військом. А у 1393 році та у 1434 році це не рахується: її не штурмом тоді 

взяли, а із-за незгоди у гарнізоні, та й не такою великою могутньою оборонна 

її забудова тоді була). 

Пам’ятає історія і подільська земля чотири спроби узяти Кам’янець у 

часи визвольної революції українського народу. У двох з цих облог фортеці 

Кам’янця (що був замком і ключем влади на всій правобережній Україні, яка 

була тоді у складі Речі Посполитої) приймав участь особисто великий 

український гетьман Богдан Хмельницький. Облога тривала багато часу, 

брати фортецю штурмом гетьман не хотів, бо розумів: багато козаків 

поляжуть, військо він втратить, а взяти фортецю, то треба її потім 

утримувати військовими силами, знесиленими під час штурму. Заслав у місто 

він переговірників, запропонував міщанам відкупитися – та міська знать і 

слухати не хотіла, казала, що і так Хмельницький місто не візьме, відступить, 

адже відступив колись Осман II. 

Тривала облога, українським козакам приходилось часом голодувати і 

пити воду із Смотрича. І хоч була річка набагато чистішою, ніж зараз, але 

почали хлопці від річкової води хворіти, смерть заглядала у очі козакам. І 

вирішив Богдан Хмельницький зняти облогу. Від’їхавши від фортеці, 

озирнувся з поля, засміявся і сказав презирливо (щоб підняти козакам 

бойових дух): «Я курники не люблю брати, а тим більше польські. Інша 

справа у чистому полі славу і волю здобувати!» 

І козаки схвально підтримали гетьмана, тому що розуміли: вчасний 

мудрий відступ – це заощаджені сили для інших перемог.  Тому не має чого 

сумувати. 

Але що це за курява? Хто по дорозі їх наздоганяє? А це бідний хлопець 

з Карвасар на старій коняці скаче і кричить: «Повертайтесь!» Зупинились 

козаки, спитали: «Що таке?». І розповів їм хлопець, що бачив рано-вранці 

Божу Матір, яка до скелі прихилилась, а де вона молилась – джерело води 

забилось, і ціле чисте озерце питної води утворилось. «Вертайтесь, козаки! 

Божа Матір водою ваші сили подвоїть!»  – каже хлопець. 

Слухає Богдан хлопцеві слова, радісним стало його обличчя, але наказу 

повертатись назад і вдаватись знову до облоги не став давати. «Ще, не настав 

наш час», – сказав так, простився з хлопцем і поїхав. 

Тоді була ще не пора, та час настав – і стало місто українським. А 

джерело на Карвасарах з тої пори людей лікує. Бо вода із джерел, на які Божа 

Матір показує своїм явленням, завжди чудодійна! 
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Додаток 22 

Любисток 

Ще до християнських часів жила дівчина, яку звали Люба, Любава. 

Своєю звабною чаруючою красою виділялась вона поміж усіх своїх подруг. 

Хто з хлопців закохувався в неї, то вже ніколи забути її не міг, хоча й не 

розумів, що у цій дівчині було такого, що змушувало його забути про все на 

світі і прагнути лиш одного: бути поряд із нею, дивитися на неї, слухати її 

мову, не наважуючись без її дозволу навіть взяти її за руку. 

Все в цій дівчині ніби кликало: «Люби мене!». І була вона для всіх 

навкруги, як зоря ранішня, недосяжна. 

Вибирала Люба собі найкращого із хлопців, вибирала та все не могла 

достойного вибрати, бо дуже горда була. Але ось всі подруги її стали заміж: 

виходити, народили і одружили згодом дітей, дочекались і онуків. 

А Любава все одна та одна із своєю загадковою красою. Ось вже її 

врода стала в’янути. А вона все собою милується і намилуватися не може. 

Ось вже «бабине літо» владно на поріг її ступило і нагадало про осінь. Стали 

приходити до Любави дівчата за порадами, як до матері і питати у неї 

секрети чарування. 

І вирішила Люба: якщо не було їй долі залишити після себе дочку, 

спадкоємницю таємничої вроди, хай станеться так, що всі дівчата згодом 

будуть із вдячністю Любку згадувати. Та й перетворилась вона на квітку 

таємничу – Любисток. 

Найяскравіше цвіте ця квітка у червні-липні, рослина багатолітня, 

невибаглива, гарно зиму переносить. Росте всюди. Знаменно, що у хаті, коло 

якої у дворі росте любисток, ніколи дівчата не засиджувались «у дівках», 

завжди успішно заміж вийдуть. Якщо дівчата любистку квіти і листя із собою 

носять-завжди коханими будуть. А хто волосся напаром цієї рослини миє, 

той завжди притягує до себе увагу осіб протилежної статі, і голова від успіхів 

напружених не болить. 

Немовлята, яким мати, купаючи ніжно, це зілля у купіль кидає, щасливі 

у любові виростають і у парі нерозлучні будуть, як квітка любистку, що являє 

собою складний пучечок,  який по  окремих квітках важко роз’єднати. 

А пахощі любистку хто нюхав – не забуде ніколи. Всюди росте у 

Кам’янці ця рослина, але більше до будинків людей тулиться, коло чужого 

щастя гріється, у вікна заглядає, любов сімейну благословляючи і 

підтримуючи. 

 

Додаток 23 

Кропива 

(про злу травицю добрим мовиться) 

Багато приходилось кам’янчанам від татарських набігів відбиватися. 

Геройськи загинув під час битви з татарами при Ворсклі Спитко із 

Мельштина, якому король Ягайло доручив на Поділлі продовжувати 

князювати, як Коріатовичі. 
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Трагічна була боротьба, але були і перемоги. Йшли додому якось вони-

переможці. Вирішили ніч перебути у передмісті, поїсти, відпочити. 

Накривала їм на стіл дочка господаря, небачена красуня. 

А серед воїнів був один нежонатий. Кажуть йому побратими: 

«Одружуйся з цією красунею. Бачиш, як вона тебе оком палить, сподобався 

ти їй». А воїн каже: «Ні: бо гарна жінка — усіх жінка. А чи не має у 

господаря іншої дочки, щоб лицем не така гарна, але з поглядом спокійним, 

добрим та голосом тихим, ніжним?» 

Привів батько іншу дочку. З нею воїн і побрався. 

А красуня, сестра його дружини, була чарівниця. Розлютилась вона, 

позаздрила щастю сестри і перетворила її на страховисько: вся голова у 

корості, а лице у чиряках. 

Просить жінка чоловіка: «Нарви мені злої трави, кропиви, що за нашим 

будинком росте. Я відвар буду пити, злі сестрині чари буду виводити». 

Чоловік послухав і нарвав кропиви, хоч як ця трава його пекла! Стала 

жінка відвар пити – вся хвороба пройшла! Стала жінка цією травою людей 

лікувати – стали люди їй дякувати. 

Захворієте – надії не втрачайте: зле ще злішим виганяйте! 

 

Додаток 24 

Чебрець.  Святе зілля 

Жив старий із старою. Захворіла якось жінка. Стала у Бога просити, 

щоб забрав до себе. Думала стара: «Нащо мені, немічній, на світі жити, не 

можу у церкву ходити, обід зготувати, чоловікові по господарству 

допомогти, на млин його провести, з роботи зустріти, нагодувати». Серце її 

боліло: жаль було чоловіка, не хотілося його своїми хворобами мучити. 

Настало Свято Покрови Святої Богородиці, старий пішов на ранішню 

службу у церкву, а його хвора дружина з останніх сил зповзла з ліжка, 

вдягнула чистий одяг, який на смерть зготувала, стала молитися, але 

раптом… 

Увійшла у їх хату, що загубилась поміж: скель на вулиці Руській, жінка 

у білому одязі, перехрестила стару жінку та тихим голосом сказала: «Я святе 

зілля тобі принесла. Відвар цієї трави пити – довго будеш жити». 

Прийшов старий із церкви, де щиро молився про зцілення коханої 

дружини, – дивиться, а вона гарна, усміхнена, здорова, п’є відвар трави і 

йому ці ліки, запоруку довголіття і здоров’я, пропонує. 

Трава ця, Святе зілля, у народі зветься «чебрець», «Богородська трава». 

Багато росте чебрицю на території Нового замку. 

 

Додаток 25 

Неопалима купина 

Місто наше зветься Кам’янець, тому що до 19 століття (до побудови 

Новопланівського мосту) майже всі мешканці міста жили на скелястому 

острові, де зараз розташоване Старе місто. Якщо знизу, з дороги, що губиться 

між високими берегами Смотрича, подивитися, то Кам’янець – великий 
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камінь. А край, де наше місто розташоване, Поділля (Пониззя) – це низина, 

долина по відношенню до Карпатських гір. А гори наші, Подільські Товтри, 

звуться в народі Медоборами, бо дуже рослинність колись тут буяла, багато 

було медоносних рослин, бджоли навіть на деревах не мали місця, де мед 

відкладати, а відкладали мед прямо на землю. 

І на цій щедрій, медовій землі, з цілющими джерелами, колись у 

злагоді жили люди. І сповнені доброти були звірі і птахи, дерева і квіти. Але 

прийшли в Медобори злі ненаситні люди. Як хижі звірі, на міста і села 

кидались загарбники  – грабували, руйнували, палили, вбивали, у полон 

тягли. І боротися з цими незліченними ордами ворогів стала і природа. І 

навіть квіти стали войовничими. 

Ще у давнину народилася у Медоборах рідкісна квітка, що у інших 

краях не росте. Диво-квітка мала пурпурний цвіт, і здавалась, що горить вона 

полум'ям. Цю квітку звали квіткою вірності і кохання. Ці квіти заплітали в 

коси дівчата, ці квіти дарували коханим на прощання, бо вірили люди, що 

квітка обов'язково поверне коханих додому. З ким була ця квітка, той не міг 

згинути на чужині. 

Але, як стали зайди у Медоборах панувати, змінився характер квітки — 

стала вона недоторканна. Як торкнуть вороги квітку – то падають мертвими. 

Вмить спалахнуть всі квіти разом червоним вогнем – не стане ворогів. 

А через деякій час стали червоніти квіти закличним, яскравим 

кольором, але вже не можна було їх нікому торкатися, бо пекли вони вогнем 

– аж до пухирів. Торкнеш квітку – вона спалахне вогнем і зчорніє. А за якусь 

мить глянеш, а вона знову така, як була. 

Дивна квітка: горить і не згоряє, як той дивовижний кущ у пустелі, про 

який читаємо в Біблії. Тому у народі називають цю квітку Неопалимою 

купиною. 

Так і наш Кам'янець у Медоборах, як неопалима купина: руйнували 

його загарбницькі війни, а він знову і знову відроджувався і ще 

прекраснішим ставав! 

 

Додаток 26 

Як горить золото 

Є в нашому краї чудова квітка. Вона не тільки гарна, але й повна 

загадковості. Ясинець, або неопалима купина. Ясинцем називають її 

подоляни. Листя має дуже схоже до ясенового, квіти, як горохові, а колір їх 

нагадує рожево-бузкові хмаринки, які так прикрашають схід сонця. Не одною 

красою славиться ясинець. Рослина при цвітінні виділяє дуже багато ефірної 

олії, яка оповиває ту красу. Коли сонце добре припече, а тіні немає, навколо 

нього спалахує синьо-зелене полум’я. Воно дуже пекуче. Якщо хтось із 

цигаркою підійде близенько до ясинця – обпалить чуприну і обсмалить носа 

курцеві, який посмів підійти з вогнем, запалить траву навколо. За якусь мить 

вогонь зникне, а ясинець яким був, таким є. Це дало йому ще друге ім’я – 

неопалима купина. 
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Ця рослина викликала сотні легенд. Який жаль, що в наш жорстокий 

час неопалима купина через свою красу майже винищена. Люди! Будьте 

милосердні! 

Авторові цих рядків у ранньому дитинстві довелося чути багато легенд 

про палаюче золото, і всі вони були пов’язані з неопалимою купиною. Ось 

легенда, почута від багатьох підзамчан, що в Кам’янці-Подільському. 

Колись чорти, упирі і відьми наставляли такий гачок на хрещені душі: 

ховали золотий скарб глибоко в землю і заклинали його на триста літ. Як 

прийде пора, золото почне горіти. У той вогонь залізе дідько (чорт), 

перекинувшись у червоного когута, виставить голову з вогню і кричить: 

«Горю, горю, палаю. Гаси, гаси!». Той, хто побачить цей страх, починає щось 

кидати у вогонь, щоб загасити і узяти золото. Але ж треба гасити від півночі 

до світанку, поки когути не заспівали третій раз. Як не стане чим гасити, тоді 

сам чоловік, одурівши від жадібності, кидається у той вогонь. Чорт хапає 

душу, а золото знову пливе в глибину на триста літ. 

Їхав якось чумак, припізнився, в дорозі ніч застала. Враз перед ним 

загорівся вогонь, і червоний когут почав співати: «Гаси, згоряю!». 

Чумаки - люди бувалі, по світі їздять, то вже знають, що робити. Почав 

кидати по тарані, яку від моря віз. Спорожнилася мажа (чумацький віз), а 

чорт кричить. Почав з себе одяг здирати, на шматочки рвати і кидати у 

вогонь. Усе мало! Став видирати з голови по волоску. Зробився з чубатого 

лисим, як макогін. Зберіг тільки хрест на грудях, мажу і волів, але і на них 

прийшла пора. Тоді почав з волячих хвостів по волоску видирати. Нарешті 

запіяли треті кури І півні). Чорт1 згорів, лиш стовпом до неба пилюка 

піднялася, і вітер поніс її в далекі краї. 

На шляху лежала велика купа золота. Господарем її став чумак. Хоч 

лишився з вискубаними вусами і без чуприни, хоч голий-голісінький, і воли з 

голими хвостами, але всі живі-здорові. 

Насипав повну мажу золота, ледве воли рушили з місця. Поки 

розвиднілося, вже додому дібрався. 

Записано від Рудської Марії. Підзамча, 1930 р. 

 

Додаток 27 

Закляті скарби 

Колись у давнину не було банків і не було де схоронити гроші та й ще 

й отримати на них проценти. 

Але час тоді був неспокійний. То татари нападали, грабували, то турки 

завойовували, то народні повстанці хотіли відібрати у визискувачів народу 

те, зароблене потом і кров’ю, народне добро, ті кошти, на які поміщики – 

пани розкошували. 

Ось і ховали скарби чи у підвалах, чи у надійних схованках, у стінах 

власних будинків, а то і закопували десь на полях, у лісах, у печерах. Для 

того, щоб самим не забути, де скарби, малювали карти. На картах позначали 

дерева, під якими закопували, або скелі, де у печері залишали скарб, або 

карту міста малювали, позначали будинок. 
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Але йшли роки, а багачі не безсмертні, так само як і бідний люд. 

Будинки руйнувались, вулиці переплановувались, скелі зникали (бо вапняк 

переробляли на цемент),  а дерева  (навіть багатостолітні,  славні козацькими 

переказами дуби) зрубували, могильні камені, башти розорювали, камінь з 

них ці безбатченки, що не шанують ні Бога, ні народну історію, 

використовували для господарських своїх будівель. 

Та хай не забувають розорювачі і ті, хто дерева рубають, що у старі 

часи на споруди, на дерева накладались страшні закляття. Закляття ці вбивче 

діють на чужу людину, що не здобуває, не складає, не будує, а руйнує і 

грабує, що хоче скористатися чужою працею. Закопуючи скарб, будуючи 

споруду, у давнину казали закляття – щось подібне до цього: «Не дістанься 

нікому, тільки мені одному, або сину моєму, або доньці моїй, або сину сина, 

або доньчиній дитині!». 

Молились при цьому щиро, часом приносили жертву. Баранчика на 

тому місці вбивали (це за старими, ще язичницькими звичаями) або навіть 

вбивали на тому місці людину, щоб мерлець-привід скарб чи будинок цей 

охороняв. 

То ж знайти скарб – дуже непросто. Дарма, що десь дістав карту, яка 

може бути підробкою. Дарма, що навіть вже знайшов скарб. Адже тоді 

вбивче діє закляття. 

Не знаючи захисту (молитва, хрест, милостиня) від закляття, людина, 

що хоче сама скористатись скарбом, прирікає себе на скору смерть та ще у 

небезпеку кидає своїх рідних. Особливо небезпечно з храму культові речі: 

ікони, хрести та таке інше і гроші забирати. Тоді й року не доживеш, розум 

втратиш, якщо не покаєшся, не віддаєш назад. Тут вже сам Бог карає 

страшно – і порушника Божих і людських законів, і усю його родину – аж до 

сьомого коліна. Шукати скарби з корисними цілями – дуже небезпечно 

також. 

Інша справа, як знайдеш випадково, але собі брати й у цьому випадку 

не можна – треба на храм віддати (там молитва за всіх людей триває, в тому 

числі і за померлих власників скарбу) або всім людям у місті роздати, 

поділити, або на якусь громадську споруду гроші із скарбу віддати усій 

громаді. 

Або, якщо знайдете скарб, віддайте його (це найкраще!) у музей. Тоді 

вже ви себе точно захистили, бо скарб буде належати усьому народові. Це 

безпечно і для працівників музеїв-зберігачів народної скарбниці. Тому, що 

вони служать культурі як давні служителі культу. Все не для себе 

використовують, а дбають для усього народу: і шанують, і зберігають, і 

вивчають, в експозиціях усім людям показують. 

Отже: знайдеш скарб – віддай його у міський музей! Буде тобі і слава, і 

пошана. Увійдеш у легенду безпечно, бо закляття скарбу тебе не вб’є. 

У 1960 році у печері біля щовба с. Кубачівки (передмістя Кам’янця) 

було знайдено скарб. Він виявився не заклятим. Кам’янецькі легенди 

настирливо твердять, що у печерах на Карвасарах заховано багато скарбів 
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подільських опришків. Можливо, ці скарби закляті, тому що скільки не 

шукають, знайти не можуть. 

Люди кажуть, що скарби можуть бути закляті на певний час. Тобто: 

ніхто не може їх побачити, якщо ще не пройшов такий час (100,200,300... 

років). Час прийде-скарб тоді сам відкриється людям. Або буває у заклятті 

говориться, що скарб може знайти певна людина. 

Народ стверджує у легендах, що українські козаки накладали закляття 

на скарб саме так, бажаючи, щоб скарб знайшла така людина, яка гроші буде 

використовувати на здобуття волі, щастя і добробуту всього народу. Якщо 

про знайдення козацьких скарбів поки що не чути, – значить скарби ще 

чекають. Отже така людина – поводир усього народу, нації – ще не з’явилась 

на світ. 

 

 


