
Трагедія жінки, якій присвячена дана стаття, 
набула величезного, хоч і тимчасового розголосу 
в Польщі та в багатьох інших країнах Європи в 
кінці XVIII ст. і назавжди увійшла в історію по-
бутового скандалу. 

Мета нашої наукової розвідки – розкрити 
образ жінки, доля якої була тісно переплетена з 
магнатським родом Потоцьких. Хто вона – Герт-
руда? Які її мрії? Яка доля?  

Гертруда Потоцька з родини Комаровських 
(1754-1771 рр.) – перша дружина Станіслава Ще-
нсного Потоцького. Вона була найстаршою донь-
кою Якуба Коморовського і Антоніни Брігіти з 
родини Павловських. Народилася, напевно, в 
1754 р. (навесні 1770 р. їй було 16 років) в 
Susznie в руському воєводстві. “Вона відзначала-
ся надзвичайною вродою і тендітною стату-
рою” [1]. Її батько свідчив, що “позитивні якості 
Гертруди не обмежувалися лише тим, що вона 
народилася в шляхетній родині, він вдосконалю-
вав ці якості за власний кошт, не заощаджуючи 
на освіті”. Згідно з однією версією, яку неможли-
во перевірити, освіту вона мала здобути у Відні 
[3], звідки повернулася додому восени 1770 р. Ця 
версія здається досить вірогідною, зважаючи на 
те, що в 1768-1769 рр. багато дворянських родин 
з околиць Львова переховувалися з дітьми в Авс-
трії, побоюючись руйнувань, викликаних барсь-
кою конфедерацією і селянськими бунтами.  

Станіслав Потоцький Щенсний (Фелікс) граф 
Пилява (1752-1805 рр.), російський воєвода, гене-
рал артилерії, маршал торговицької конфедерації. 
Замолоду підписувався Станіслав, потім Станіслав 
Щенсний; ще за життя був відомий і в історію 
увійшов як Щенсний. Через різноманітність пред-
ставлених у різних джерелах дат його народження 
ми беремо за основу дату, написану на його могилі, 
– 1752 р. Він був єдиним сином Францішка Сале-
зія, київського воєводи, і його другої дружини Ан-
ни Ельжбети із роду Потоцьких [4]. 
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Гертруда Комаровська [2] 
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У 1770 р. Станіславу Щенсному Потоцько-
му виповнилося вісімнадцять; у країні тривала 
боротьба барської конфедерації, у Червоній Русі 
лютувала якась пошесть. Батько вислав його з 
Кристинополя, доручивши об’їхати довколишні 
маєтки. Під час цієї поїздки молодий Потоцький 
завернув якось до Сушницького хутора під Крис-
тинополем, маєтку любачівського ловчого Якуба 
Коморовського. Саме тут бере початок та трагіч-
на історія, якій згодом судилося стати легендою 
й заполонити літературну уяву багатьох поетів і 
серед них найперше Антонія Малчевського, авто-
ра “Марії” [5]. 

Коморовські герба Корчак були старовин-
ним шляхетським родом, зафіксованим у докуме-
нтах іще в XV столітті, хоч і не магнатським, але 
досить заможним і не обділеним загальною пова-
гою. Мірилом суспільної прірви, яка у XVIII ст. 
розділяла пересічного шляхтича середнього до-
статку і польського магната, є той факт, що в 
розумінні київського воєводи про будь-яку спорі-
дненість між родом Потоцьких і родом Коморов-
ських не могло бути й мови. А тим часом така 
спорідненість раптом стала реальністю [6]. 

Батьки Щенсного плекали мрію, що дружи-
ною їхнього сина буде якщо не королівська доч-
ка, то, у всякому разі, дочка багатого князя чи 
графа. Всупереч мріям батьків Щенсний полю-
бив Гертруду, дочку Я. Коморовського, який во-
лодів лише кількома селами. 

Спочатку візити до Коморовських Станіслав 
Щенсний здійснював у товаристві Кarola Siera-
kowskiego, завідецького старости, котрому дору-
чили в певній мірі нагляд за молодим воєводою і 
котрий в тих прогулянках мав намір, як сам пи-
сав “з невинною думкою допомогти йому в роз-
вагах”. Датовані вони якнайменше травнем    
1770 р. Коли в кінці року Sierakowski на декілька 
тижнів виїхав у Литву, прогулянки молодого воє-
води до Susznie не припинилися, незважаючи на 
те, що відомості про них дійшли до вух батька. 
Очевидно, Станіслав одержав від нього прочуха-
нки, тому що почав приховувати свої поїздки, 
роблячи вигляд, що його відсутність вдома вдень 
та повернення вночі пов’язані із захопленням 
полюванням [7]. 

Судячи з усього, Коморовські прихильно 
дивилися на довірливі стосунки своєї дочки зі 
спадкоємцем найбільшого магнатського багатст-
ва в Речі Посполитій і, усвідомлюючи цінність 
свого шляхетського герба, не думали, що вінчан-
ню обох молодят може щось завадити. Щенсний 
закохався у Гертруду без тями, як юнак, що впер-
ше вивільнився з-під батьківської опіки. Восени 
1770 р. він під різними приводами виривався із 
Кристинополя і часто відвідував Сушницький 
хутір. Наслідки цих відвідин не забарилися – Ге-
ртруда завагітніла. Коморовські, обурені ваган-
ням Щенсного, який боявся признатися вдома у 
своєму гріху, домагалися, щоб він узяв із Гертру-
дою таємний шлюб [8]. 

Молодята одержали у голови духовного 
судді хелмської католицької церкви Melchiora 
Kochanowskiego звільнення від оголошення про 
заручини, 18 листопада під час сватання було 
підписано шлюбну угоду, в якій подружжя Комо-
ровських переписали доньці 100000 злотих крім 
приданого (для запису нареченого було залишено 
пусте місце) і визначено дату шлюбу – 28 листо-
пада. Однак шлюб прискорили на 2 дні, тому що 
цього дня Потоцькому було легше вислизнути з 
дому. 26 грудня в греко-католицькій церкві у 
Нестаничах парафіяльний священик Длужневсь-
кий звершив над молодою парою таїнство він-
чання [9]. Присутніми були лише декілька осіб, 
серед них сестра нареченої Кордула. Шлюб був 
таємний, але відбувся з дотриманням усіх необ-
хідних формальностей і з юридичного погляду 
його законність не підлягала жодному сумніву. 
Однак молода дружина змушена була залишити-
ся в батьківському домі. 

Укладення шлюбу тримали в таємниці, маючи 
лише запевнення родичів з Варшави (Gozdzkich), 
що будуть боронити дійсність шлюбу. 

Через кілька тижнів звістка про подію 
якимсь чином дійшла до київського воєводи. 
Францішек Салезій Потоцький шаленів із люті; 
викликавши до себе Щенсного, він спершу лагід-
ними вмовляннями, а потім раптовим натиском 
переконав його, що таке одруження не личить 
спадкоємцеві великого імені Потоцьких, і доміг-
ся від нього згоди подати в консисторію позов 
про анулювання шлюбу, освяченого буцімто всу-
переч волі жениха, якого спокусила і ввела в ома-
ну родина Коморовських. Бельський староста 
підписав папери, які йому підсунув батько, і при-
гнічено чекав, чим усе це закінчиться [10]. 

Потоцькі скликали родинну раду, щоб обмі-
ркувати подальші кроки, до яких треба було вда-
тися в інтересах збереження незаплямованим 
імені Потоцьких. Хтось подав ідею викрасти Гер-
труду й помістити в одному з львівських монас-
тирів (де настоятелькою була якась Потоцька), а 
відтак примусити її дати згоду на анулювання 
шлюбу. До Сушницького хутора стали доходити 
чутки, що київський воєвода готує якийсь наїзд; 
Коморовські перебралися до краще укріпленої 
Новосілки. На жаль, це не запобігло трагічним 
наслідкам мстивої затятості Францішека й Анни 
Потоцьких. 

Увечері 13 лютого 1771 р. ватага надвірних 
козаків київського воєводи під орудою Олександ-
ра Домбровського, особи, яку в Кристинополі 
величали полковником, і якогось Вільчека напала 
на садибу в Новосільці. Навівши жах на домаш-
ніх, напасники викрали Гертруду Потоцьку, яка 
була вже на п’ятому чи шостому місяці вагітнос-
ті (незважаючи на мороз, її буцімто волокли в 
тонкій сукні по снігу) і силоміць посадовили на 
сани. Що відбулося протягом наступних кількох 
годин, з’ясувати не вдалося. Відомо тільки те, що 
Гертруду живою вже нікуди не привезли.  



147 

 

Історичні  науки 

Гонитва, яка відбувалася вночі, не дала ре-
зультатів, банда за селом розосередилася. Ще 
того самого дня Гертруду вкинули в ополонку. 
Згідно з однією з версій, що існувала в середови-
щі Потоцьких, спочатку випадково наступило 
удушення через те, що її душили перинами, щоб 
стримати крики, коли повз їхній дім проїжджало 
багато завантажених збіжжям підвід; згідно з 
іншою версією, яка була прийнята в суді, Пото-
цька пала жертвою злочину, запланованого зав-
часно і була утоплена, незважаючи на “благання і 
крики”. Місце вбивства окреслювали по-різному: 
це потік біля села Relkiniec (згадана вище поста-
нова суду), це і рукав річки Буг недалеко Sielca 
або “найближчий ставок” (різні версії, що були у 
заявах). Навесні, коли скресла крига, біля 
Jastrzębnicy економом Кристинопольського маєт-
ку Косаківським було знайдено труп, упізнаний і 
таємно похований (пізніше “дім Потоцьких” ще-
дро йому віддячив); у селі Wołswinie існували 
чутки, що, її видобули з Бугу на території цього 
села, згідно з іншою версією, її знайшов мірош-
ник, що мешкав неподалік Witkowa [11]. Ще за 
однією версією, у квітні 1772 р. річка Рата винес-
ла тіло бідолашної дівчини на берег біля села 
Конотопи. Його знайшли монахи-августинці і 
впізнали померлу. 

Коли Станіславу розповіли, що трапилося, 
хлопець побіг до свого кабінету, зачинився там, 
вихопив з кишені ножик і почав різати собі шию. 
Його життя врятував камердинер Бістецький, 
який вибив двері.  

З покірністю прийняв Потоцький тезис бать-
ка про “спокушання його підлими людьми”, які 
скористалися “помилками молодості”. В квітні 
його відіслали з Кристинополя в “чужі краї” під 
наглядом генерала Кароля Брюхля і ксьондза 
Вольфа. Влітку 1771 р. вони досить довго пере-
бували “на карантині” на угорському кордоні в 
Зборові, звідки Потоцький подав маніфест таєм-
ної змовницької консисторії. Потім протягом 
багатьох місяців вони жили у Відні, щоб продов-
жити діяльність з приводу розлучення, яке було 
підтримане Римом. Справа затягувалась, і запла-
нована батьком подорож до Голландії, Англії та 
Франції відклалася. У вересні 1772 р. Потоцький 
із ксьондзом Вольфом був уже в Швейцарії. У 
Швейцарії Щенсний пробув кілька місяців, мріяв 
відвідати Париж, але раптова смерть батька й 
матері примусила його повернутися додому [12]. 

Земне правосуддя не звершилося над Анною 
і Францішеком Потоцькими, але, – як кажуть у 
таких випадках, – рука Божа швидко відміряла їм 
заслужену кару. Анна Ельбета Потоцька померла 
наглою смертю в Сокалі 7 січня 1772 р., за таєм-
ничих і нез’ясованих обставин; підозрювали на-
віть, що то було самогубство. За десять місяців 
тяжка недуга звалила Францішека Салезія Пото-
цького; недовго промучившись, 22 жовтня 1772 
р. він помер [13]. 

Батько Гертруди більш ніж два роки не при-
пиняв пошуків доньки, припускаючи, що вона 
жива. Звернувся навіть до консисторія: чи не пе-
реховують, бува, сокольські бригідки її у себе. 
Намагався, однак безрезультатно, нав’язати кон-
такт з чоловіком Гертруди, що був висланий за 
кордон. Лише після смерті батьків Станіслава 
Щенсного Коморовський, впевнений, шляхом 
розпитувань деяких кристинопільських людей, у 
смерті доньки, увійшов у довгі переговори із зя-
тем, що боронив добру славу батьків і відстоював 
свою позицію, що, в свою чергу, призвело восени 
1774 р. до угоди, яка робила з батька Гертруди 
одного з найбагатших людей Галичини, в резуль-
таті чого справа про визнання шлюбу безпідстав-
ним була скасована, ухвала комісії делегаційного 
сейму, що з’явилася у результаті старань скрив-
дженого, була оголошена 28 жовтня 1774 р. Вона 
замовчувала прізвище померлих Потоцьких, а 
відповідальність за злочин покладала тільки на 
безпосередніх виконавців, які, однак, уникли ви-
конання вироків, приховані ще Францішком Са-
лезієм у своїх віддалених українських маєтках. 
Згідно із пізнішою легендою, Щенсний Потоць-
кий помер з портретом першої дружини на гру-
дях [14]. 

У період романтизму історія Гертруди стає 
дуже популярним художнім сюжетом, який вико-
ристовували в літературній творчості, опері й 
живопису у двох основних течіях: виразно під-
креслюючи антимагнатську позицію, а також у 
не завжди сміливій спробі возвеличення Потоць-
ких. Перші репрезентують поеми: “Maria” (1825 
р.) A. Мальчевського (дія відбувається в ХVII cт.) 
і “Waclaw” Ю. Словацького, драма “Dwory pol-
skie w XVII w., czyli Córka miecznika” (1850 р.) K. 
Маєрановського, повість “Gertruda Ko-
morowska” (1853 р.) M. Помезанської, а переду-
сім історична монографія “Starościna bełzka” Ю.І. 
Крашевського; друга ж – “Dymitr i Maria” (1828 
р.) Ю. Коженьовського, а головне “Pamiętniki 
Bartołomieja Michałowskiego (1856-1867 рр.) Г. 
Жевуського. Поема Мальчевського стає основою 
лібрето для щонайменше восьми опер 
(композиції Н. Крамаркевича, В. Гавронського, 
Н. Мельцера, Р. Сташковського, Н. Опенського, 
К. Ростворовського, А. Дворжака, і М. Солтиса.) 

14 липня 1906 р. в підземеллях костьолу 
Misjonarzy w Witkowie Nowym (Місіонерів у Віт-
кові Новім) було знайдено труну ймовірно з оста-
нками Гертруди Потоцької поруч із трунами її 
батька й бабці. В 1913 р. останки цих трьох осіб 
перенесли до скляних трун і виставили в ново-
збудованій каплиці з метою підвищення туристи-
чної зацікавленості до містечка. 

Підставою ідентифікації останків Потоцької 
послужив збережений на труні фрагмент напису 
TRU [GerTRUda], який, швидше, треба було б 
прочитати як TKO, що могло б привести до 
Heleny z Rostkowskich, мачухи Якуба, і в такому 
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лише випадку змістовним стало б прізвище KO-
MOROWSKA [15]. 

У Софіївці, під Уманню, пам’ять про Герт-
руду була пошанована її чоловіком на одному з 
могильних каменів, поруч з яким пізніше покла-
ли звичайний камінь, що символізував її ненаро-
джену дитину.  

Сьогодні по-різному можна сприймати істо-
рію цієї молодої жінки, яка так і не встигла пізна-
ти насолоди подружнього життя та радості мате-
ринства і стала розмінною монетою в жорстоко-
му протистоянні багатства, чвар та амбіцій. 
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