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WSTęP

Tematyka związana z historią naszych dawnych Kresów Wschodnich 
w ostatnich czasach zaczęła pasjonować coraz więcej osób. Województwo 
podolskie znajdowało się dotąd w kręgu badań wielu uczonych. Pierwsze 
prace zarówno polskich, jak i rosyjskich naukowców powstały już na po-
czątku XIX wieku i w sposób ogólny podejmowały całość zagadnień historii 
tej ziemi1. Samym miastem — Kamieńcem Podolskim, będącym najpierw 
stolicą województwa, a następnie guberni — zaczął się wnikliwiej intere-
sować dopiero Antoni Józef Rolle, z wykształcenia lekarz, a z zamiłowa-
nia historyk, zasłużony popularyzator dziejów Podola. Jego praca Zameczki 
podolskie na kresach multańskich2, z którego to dzieła dwa pierwsze tomy 
obejmują historię Kamieńca Podolskiego od jego założenia aż do przejścia 
miasta we władanie rosyjskie, była przez prawie sto lat podstawową skarbnicą 
informacji o Kamieńcu Podolskim. Również pozostałe jego szkice, związa-
ne z przeszłością Kamieńca, wpłynęły na dzieła innych badaczy zajmujących 
się dziejami tego miasta (np. E. Secynskiego3, A. Prusiewicza4, M. Rollego5). 

1 W. Marczyński, Statystyczne, topograficzne i historyczne opisanie guberni podolskiej, 
Wilno 1920–1922; A. Przeździecki, Podole, Wołyń, Ukraina, obrazy miejsc i czasów, 
Wilno 1841; П.Н. Батюшков, Подолия. Историческое описание, Санкт–Петербург 
1891; L. Białkowski, Podole w XVI wieku. Rysy społeczne i gospodarcze, Warszawa 
1920.

2 A.J. Rolle, Zameczki podolskie na kresach multańskich, Warszawa 1880. Rolle w swojej 
twórczości używał różnych pseudonimów, np. J. Apolinary, dr J. Rolle, dr Antoni J.

3 E. Сецинский, Город Каменец–Подольский. Историческое описание, Киев 
1895.

4 A. Prusiewicz, Kamieniec Podolski, Kijów–Warszawa 1915.
5 M. Rolle, Kamieniec Podolski, Warszawa 1925; tenże, Rzemiennym dyszlem. Z dzie-

jów Kamieńca Podolskiego, Lwów 1914.
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Niestety, po tych ujęciach nastąpił na długo zastój w badaniach i dopiero lata 
90. XX wieku przyniosły w Polsce ich kontynuację6. Wśród badaczy ukra-
ińskich oraz rosyjskich tematyką samego miasta zajmowano się sporadycz-
nie i wyrywkowo, koncentrując się głównie na zagadnieniach związanych 
z architekturą i historią sztuki. Podobnie jest i teraz. Badania te prowadzo-
ne są głównie w trzech ośrodkach: Lwowie, Kamieńcu Podolskim7 i Kijo-
wie8 (w tym ostatnim głównie pod kątem historii architektury). W Polsce 
w ostatnich latach również wzrosło zainteresowanie tą problematyką9. Nie-
stety, prawie poza zasięgiem badań pozostawało miasto w tzw. okresie potu-
reckim. Prace podejmowane przez polskich badaczy szły tym samym torem 
co ich ukraińskich kolegów. Historyków interesowały głównie zagadnienia 
związane z problematyką wojskową, a zwłaszcza rola kamienieckiej twier-
dzy w systemie obrony naszych południowo–wschodnich granic10. Zupełnie 
jednak pomijano aspekt wewnętrznego życia miasta.

6 J. Stolicki, Egzulanci podolscy 1672–1699. Znaczenie polityczne uchodźców z Podola 
w życiu politycznym Rzeczypospolitej, Kraków 1994; D. Kołodziejczyk, Podole pod 
panowaniem tureckim. Ejalet kamieniecki 1672–1699, Warszawa 1994; Akta sejmiku 
podolskiego in hostico 1672–1698, wyd. i oprac. J. Stolicki, Kraków 2002.

7 M. Петров, Історична топографія Кам’янця–Подільського кінця XVII–XVIII ст. 
(Історіографія. Джерела), Kaм’янець–Подільський 2002.

8 O. Пламеницка, Сакральна aрхітектура Кам’янця на Поділлі, Кам’янець– 
-Подільський 2005.

9 J. Przybył, Kamieniec Podolski albo Trylogia na nowo przeżywana, Wrocław 1998; 
Kamieniec Podolski. Studia z dziejów miasta i regionu, pod red. F. Kiryka, t. I, Kra-
ków 2000; t. II, Kraków 2005; Z. Bania, M. Wiraszka, Kamieniec Podolski. Miasto– 
-legenda, Warszawa 2001; S.S. Nicieja, Twierdze kresowe Rzeczypospolitej. Historia, 
legendy, Biografie, Warszawa 2006; Z. Skrok, Podolska legenda. Powstanie i pogrzeb 
polskiego Podola, Warszawa 2007. 

10 Tematyka ta poruszana była w licznych artykułach, np. T. Nowak, Fortyfikacje i arty-
leria Kamieńca Podolskiego w XVIII w., „Studia i materiały do historii wojskowości”, 
t. XIX, cz. I, Warszawa 1973, s. 139–186; tenże, Fortyfikacje Kamieńca Podolskiego 
w świetle zabytków kartograficznych, „Z dziejów kartografii” 1991, t. V, Kartografia 
forteczna, s.157–164; tenże, Twierdza Kamieniec Podolski w XVIII w. na tle polskiej 
fortyfikacji na ziemiach zagrożonych najazdami Turków i Tatarów, „Fortyfikacja”, t. I, 
Warszawa 1995, s. 25–29; J. Janczykowski, Kamieniec Podolski — fortyfikacje twier-
dzy [w:] Kamieniec Podolski. Studia z dziejów miasta i regionu, pod red. F. Kiryka, 
t. II, Kraków 2005, s. 421–435; tenże, O potrzebie badań fortyfikacji Kamieńca Po-
dolskiego [w:] Kamieniec Podolski. Studia z dziejów miasta i regionu, pod red. F. Ki-
ryka, t. I, Kraków 2000, s. 309–316; A. Lisek, Rola Kamieńca Podolskiego dla obozu 
stanisławowskiego w województwie podolskim w latach 1733–1736, „Rocznik Prze-
myski”, t. XLI (2005), z. 4, s. 3–31; T. Ciesielski, Agresja rosyjska na Polskę 1733– 
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Głównym powodem, który skłonił autorkę do podjęcia badań nad dzieja-
mi Kamieńca Podolskiego w XVIII wieku, był jakże ciekawy z punktu wi-
dzenia prawnego, społecznego i kulturowego fakt pokojowej koegzystencji 
w tym mieście przez tyle stuleci kilku narodowości. Dziejom tego miasta od 
początku do czasów niemal współczesnych towarzyszyła mozaika etniczna, 
wyciskająca swoiste piętno na jego wyglądzie oraz życiu duchowym miesz-
kańców. Od lokacji miasta w 1374 r. przewagę wśród mieszkańców mieli 
Polacy, Rusini i Ormianie, tworząc trzy odrębne gminy miejskie, z których 
każda posiadała odrębny samorząd (polski, ruski i ormiański). W XVIII stu-
leciu funkcjonowały już tylko dwie jurysdykcje: polsko–ruska (do połącze-
nia ich doszło w 1670 r.) i ormiańska. Przy czym już na wstępie należałoby 
zaznaczyć, że ich pozycja i wzajemne relacje były diametralnie różne od 
tych podobnych we Lwowie.

Dodatkowy wpływ na podjęcie przez autorkę badań nad zamieszkujący-
mi Kamieniec nacjami miały jej zainteresowania historią i kulturą polskich 
Ormian. Kamieniecka gmina ormiańska pod względem liczebności zajmo-
wała w tej części Europy drugie miejsce (po Lwowie). Niestety, polscy bada-
cze nie poświęcili jej zbyt dużo uwagi11. Badania ukraińskich i ormiańskich 
uczonych koncentrowały się głównie na wcześniejszych dziejach kamienie-
ckich Ormian12. Dlatego jednym z głównych celów, jakie wyznaczyła sobie 
autorka, było przybliżenie dziejów XVIII–wiecznej kamienieckiej gminy 
ormiańskiej i zbadanie, czy słuszna jest funkcjonująca do tej pory w histo-
riografii polskiej i ukraińskiej teza o prawie całkowitym upadku jej znacze-
nia w tym stuleciu.

-1735. Walki na Ukrainie, Podolu i Wołyniu [w:] Trudne sąsiedztwo. Studia z dziejów 
stosunków polsko–rosyjsko–ukraińskich w XVI–XX wieku, pod red. A. Szczepaniaka, 
Toruń 2007, s. 100–126. 

11 W minimalnym zakresie tematyka ta została podjęta w pracach M. Zakrzewskiej– 
-Dubasowej, Ormianie w dawnej Polsce, Lublin 1982; tejże, Ormianie zamojscy i ich 
rola w wymianie handlowej i kulturalnej między polską a wschodem, Lublin 1965; tej-
że, Ormiańska Temida, „Palestra”, R. 24 (1980), nr 7, s. 19–37; K. Stopka, Ormianie 
w Polsce dawnej i dzisiejszej, Kraków 2000.

12 Я. Дашкевич, Емблематика та симболіка вірменів України XIV–XVIII століть. 
„Записки Наукового Товариства імені Шевченка”, т. CCXXXI, Праці Комісії 
спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін, Львів 1996, с. 258–277; tenże, 
Устав армянской общины в Каменце–Подольськом 1616 г., „Rocznik Orientali-
styczny”, t. XXXVIII (1976), Księga dla uczczenia pamięci Jana Reychmana, z. 1, 
s. 101–109; B. Григорян, История армянских колоний Украины и Польши, Ереван 
1980. 
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Założeniem było ukazanie losów ludności na tle dziejów miasta, które po-
nownie (choć nie w takim samym zakresie jak kiedyś) pełniło w wojewódz-
twie podolskim rolę ważnego ośrodka życia politycznego, społecznego, go-
spodarczego i kulturalnego. Szczególny nacisk położony został na kwestie 
prawne, zagadnienie samorządności oraz konfliktów pomiędzy poszczegól-
nymi władzami miejskimi i mieszczaństwem. Przedstawione zostało życie 
wewnętrzne miasta z jego licznymi problemami trapiącymi je w tym czasie, 
z których większość związana była z wydatkami na twierdzę i stacjonujące 
tam wojsko, z którym mieszczanie mieli różne zatargi i problemy. W XVIII 
wieku dodatkowym problemem stało się zwiększenie kompetencji kamie-
nieckich komendantów, którzy odtąd byli jednocześnie dowódcami garni-
zonu i „naczelnikami miasta”. Spowodowało to poważne nadużycia praw-
no–finansowe kosztem interesów mieszczan i magistratu. Problem relacji 
miasto — twierdza i garnizon będzie się przewijać i zazębiać w całej pracy, 
bowiem nie sposób go rozdzielić. Niemożliwe jest bez niego ukazanie isto-
ty funkcjonowania tego specyficznego miasta. W minimalnym zakresie (ze 
względu na ogrom zebranych przez autorkę materiałów, które pozwalają na 
powstanie osobnej pracy) uwzględnione zostało zagadnienie strategiczne-
go położenia miasta–warowni i jego roli w działaniach zbrojnych toczących 
się na Podolu w XVIII stuleciu13. Mimo iż w tym okresie przestało ono już 
pełnić rolę antemurale christianitatis, broniącego dostępu do Europy Środ-
kowej przed najazdami Tatarów i Turków, to jednak ze względu na swoje 
znaczenie znajdowało się nadal w orbicie zainteresowań państw sąsiadują-
cych z Rzeczypospolitą (Rosji, Turcji, Austrii). Tematyka związana z ży-
ciem gospodarczym miasta w pracy została tylko zaznaczona. Na jej szer-
sze omówienie nie pozwala zbyt mała liczba zachowanych źródeł (osobne 
księgi gospodarcze pojawiają się dopiero z końcem lat 80.).

Mimo że współczesna historiografia ukraińska, a także badacze rosyjscy 
i ormiańscy, używają w stosunku do rdzennej ludności Kamieńca Podolskie-
go określenia „nacja ukraińska”, używałam na oznaczenie tej ludności słowa 
„ruski”, zgodnie z przekazem źródłowym.

Cezura czasowa, którą przyjęłam, a więc lata 1699–1793 oznaczają dzie-
je Podola i jego stolicy w okresie potureckim. Zmieniła się w tym czasie nie 
tylko rola samego Kamieńca (Turcja przestała być już głównym wrogiem 

13 Pominięty został okres konfederacji barskiej. Władysław Konopczyński w Konfede-
racji Barskiej, t. I–II, Warszawa 1936–1938, stosunkowo wyczerpująco omówił rolę, 
jaką odegrał Kamieniec w planach konfederatów i zmaganiach zbrojnych prowadzo-
nych przez nich i ich sojuszników.
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Rzeczypospolitej), ale również sytuacja w samym mieście. Ukształtowa-
ły się tylko dwie jurysdykcje, które cały swój wysiłek skoncentrowały na 
odbudowie swojego dawnego znaczenia i przywróceniu miastu świetności 
sprzed 1672 r., tocząc nieustanne zmagania z nowym współzarządcą miasta 
— wojskowym komendantem. Zmieniła się struktura ludności, w której od-
tąd żołnierze stanowili znaczny odsetek. Miasto stanęło wobec nowych wy-
zwań: zmiana szlaków handlowych na Podolu i konkurencja ze strony nowo 
założonych prywatnych miast zmusiła mieszczan do szukania nowych źródeł 
utrzymania i spowodowała zmianę dotychczasowego wizerunku Kamieńca. 
Nie ułatwiały też tamtejszej ludności życia ciągłe fermenty polityczne, wid-
mo zagrożenia zarówno ze strony sąsiada, jak i „rodzimego przeciwnika” 
(różne konfederacje) oraz klęski żywiołowe i choroby nawiedzające Podole 
przez całe XVIII stulecie.

Z tego też względu autorka w swojej pracy starała się podjąć (w niektó-
rych przypadkach chociaż w minimalnym zakresie) wszystkie zagadnienia, 
które w jakikolwiek sposób oddziaływały na dzieje Kamieńca Podolskiego 
i jego mieszkańców.

W badaniach archiwalnych najcenniejsze okazały się materiały zawarte 
w księgach miejskich (dotąd niewykorzystanych przez historyków), prze-
chowywanych w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym w Ki-
jowie. W mniejszym zakresie skorzystano ze znajdujących się tam również 
ksiąg grodzkich i ziemskich. Właśnie dzięki księgom miejskim udało się 
poznać problematykę miejską, w tym życia wewnętrznego miasta, funkcjo-
nowania odrębnych dla poszczególnych narodowości instytucji administra-
cyjnych, czy też konfliktów zarówno w łonie władz miejskich, jak i między 
samym mieszczaństwem. Uzupełnienie tych wiadomości przyniosły mate-
riały rękopiśmienne znajdujące się w dziale rękopisów Biblioteki Ukraiń-
skiej Akademii Nauk we Lwowie im. W. Stefanyka i Ukraińskiej Biblioteki 
Narodowej w Kijowie im. W. Wiernadskiego. Natomiast informacje doty-
czące oświaty i szkolnictwa znaleziono w Archiwum Państwowym Miasta 
Kamieńca Podolskiego, Rosyjskim Państwowym Archiwum Akt Dawnych 
w Moskwie i Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo duży zbiór 
materiałów zachował się w Bibliotece książąt Czartoryskich w Krakowie, 
gdzie obok luźnych materiałów dotyczących głównie stanu twierdzy kamie-
nieckiej i czynionych wokół niej zabiegów znajdują się listy poszczególnych 
jej komendantów (w tym najliczniejsza jest korespondencja: Ch.W. Rappe, 
Jana i Józefa de Witte), informacje dotyczące przebiegu działań zbrojnych 
toczących się na Podolu i ruchów hajdamackich (mówią o tym raporty wy-
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syłane z fortecy do króla i Komisji Wojskowej, a także listy osób związanych 
z Kamieńcem). Równie cennych informacji, dotyczących spraw wojsko-
wych, stanu fortecy kamienieckiej i stacjonującego tam wojska dostarczyły 
materiały przechowywane w Archiwum Państwowym w Krakowie — w od-
dziale na Wawelu w zbiorach: Podhoreckich Andrzeja Potockiego, Chod-
kiewiczów, Tarnowskich, Sanguszków, Dzieduszyckich — zaś w oddziale 
przy ul. Siennej w zbiorach Rusieckich. Luźne materiały źródłowe związa-
ne zarówno z twierdzą, jak i samym miastem rozrzucone są po różnych ze-
społach archiwalnych warszawskiego Archiwum Głównego Akt Dawnych 
(Archiwum Skarbu Koronnego, Archiwum Królestwa Polskiego, Archiwum 
Publicznym Potockich, Archiwum Ordynacji Roskiej, Archiwum Radziwił-
łowskim, Archiwum Kameralnym, Archiwum Sejmu Czteroletniego, Ar-
chiwum Zamoyskich, Zbiorach Czołowskiego, Popielów, Księgach Kan-
clerskich i Militariach z Jabłonny) pozwoliły na uzupełnienie obrazu dzie-
jów miasta w XVIII stuleciu. Niezwykle interesujące wiadomości związane 
z życiem codziennym mieszkańców kresowej warowni, sytuacją zarówno 
w mieście, województwie, jak i na pograniczu, znaleziono w rękopiśmien-
nych gazetkach, które znajdują się w Archiwum Radziwiłłowskim, Zbiorze 
Popielów (AGAD) oraz Bibliotekach: Zakładu Narodowego im. Ossoliń-
skich we Wrocławiu, Czartoryskich w Krakowie, Polskiej Akademii Nauk 
w Kórniku. Wiele interesujących informacji wniosły badania w Bibliotece 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, skąd pochodzą nie-
zwykle cenne starodruki, m.in. Objaśnienie miasta Kamieńca Podolskiego 
potrzeby 21 X 1776 i Projekt miasta Kamieńca Podolskiego podług objaśnie-
nia jego potrzeb do konstytucji pod względną rezolucję podany 24 XI 1776. 
Pozytywne rezultaty przyniosła kwerenda w Bibliotece Polskiej Akademii 
Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, Bibliotece Jagielloń-
skiej i Bibliotece Polskiej Akademii Nauk w Kórniku. Informacje dotyczą-
ce Ormian zaczerpnięto głównie z ksiąg miejskich oraz ksiąg metrykalnych 
kościoła ormiańskiego w Kamieńcu Podolskim (ich wypisy znajdują się 
w Dziale Rękopisów Biblioteki im. W. Stefanyka we Lwowie). Stosunko-
wo niewiele materiałów rękopiśmiennych udało się znaleźć w Archiwum 
miasta Kamieńca Podolskiego14 i Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. 
Niezwykle ciekawe materiały ikonograficzne znaleziono w Gabinecie Ry-
cin Uniwersytetu Warszawskiego, Oddziałach Grafiki: Biblioteki Narodowej 
w Warszawie, Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wroc-

14 Archiwum spłonęło 10 kwietnia 2003 r.
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ławiu, Biblioteki Jagiellońskiej oraz w Oddziale Sztuki Biblioteki Ukra-
ińskiej Akademii Nauk im W. Stefanyka we Lwowie i w Oddziale Sztuki 
Rosyjskiej Narodowej Biblioteki im. M.E. Sałtykowa–Szczedrina w Sankt 
Petersburgu. Zebrane mapy pochodzą ze Zbiorów Kartograficznych: Bi-
blioteki Czartoryskich w Krakowie, Biblioteki Narodowej w Warszawie, 
Ukraińskiej Biblioteki Narodowej im. W. Wiernadskiego w Kijowie i Ro-
syjskiego Państwowego Wojenno–Historycznego Archiwum w Moskwie, 
jak również ze Zbiorów Graficznych Biblioteki Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich we Wrocławiu.

Autorka starała się przeprowadzić badania o szerokim i wielopłaszczyzno-
wym charakterze, z uwzględnieniem różnorodnych źródeł. Świadomie zre-
zygnowała z badań statystycznych i wykresów, starając się w zamian przed-
stawić możliwie jak najwięcej źródeł ikonograficznych i kartograficznych.

W cytowanych fragmentach źródeł staropolskich podana została współ-
czesna ortografia, w przypadku źródeł ukraińsko- i rosyjskojęzycznych ory-
ginalna pisownia w przypisach, zaś w tekście głównym transkrypcja. Zre-
zygnowano z tłumaczenia łacińskich zwrotów, będących najczęściej tylko 
wtrąceniem w tekst staropolski. W przypisach przyjęto zasadę podawania 
tytułu źródła i nazwy zbioru archiwalnego. Tylko w przypadku tzw. mate-
riałów luźnych (jak np. kwity, rachunki, odręczne notatki) nieposiadających 
odrębnego tytułu podano samą nazwę archiwum.

Mimo starań objęcia badaniami jak największej liczby zbiorów i do-
stępnych materiałów, autorka zdaje sobie sprawę, że dalsze poszukiwania 
(zwłaszcza gdyby w przyszłości w archiwach rosyjskich udostępniono te 
materiały, na które nie otrzymała zgody) mogą przynieść nowe, cenne in-
formacje, które pozwolą uzupełnić lub skorygować przedstawione przez 
nią fakty. Przeprowadzenie kwerendy w Archiwach w Wiedniu, Jerozoli-
mie i Erewaniu na pewno poszerzyłoby dotychczasową wiedzę o kamienie-
ckich Ormianach.

Autorka pragnie złożyć serdeczne podziękowania Panu prof. dr. hab. Fe-
liksowi Kirykowi, który zawsze i chętnie służył jej swoją radą, pomocą 
i którego inspiracja skłoniła ją do podjęcia badań w tym kierunku. Słowa 
podziękowania kieruję do Pana Profesora Zdzisława Budzyńskiego i Pana 
Profesora Zdzisława Nogi za ich cenne uwagi i wskazówki. Dziękuję rów-
nież Panu dr. Jackowi Czubińskiemu i Pani dr Jolancie Sroczyńskiej z In-
stytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakow-
skiej za udzielenie interesujących informacji oraz udostępnienie niektórych 
materiałów źródłowych związanych z architekturą i zabudową Kamieńca, 
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jak również Panu Profesorowi Władysławowi Masiarzowi za okazaną życz-
liwość w czasie przeprowadzania kwerendy w Sankt Petersburgu. Autorka 
jest również bardzo wdzięczna Panu dr. Witalijowi Mychajłowskiemu z Ki-
jowskiego Slawistycznego Uniwersytetu i Panu dr. Witalijowi Perkunowi 
z Ukraińskiej Akademii Nauk za ogromną życzliwość i pomoc, jaką okaza-
li jej w trakcie zbierania materiałów w Kijowie. Pragnę również podzięko-
wać mojemu mężowi zarówno za cenne uwagi i sugestie, jak i za wyrozu-
miałość okazaną w czasie powstawania książki. Słowa wdzięczności kieru-
ję również pod adresem dyrekcji i pracowników Centralnego Państwowego 
Archiwum Historycznego w Kijowie, a także Biblioteki im. książąt Czarto-
ryskich w Krakowie. Pragnę również podziękować tym wszystkim, dzięki 
którym miałam możliwość przez wiele miesięcy pracować w placówkach 
naukowych na Ukrainie — w szczególności rodzinie Państwa Kowali i Wer-
chołów ze Lwowa.

Renata Król–Mazur
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Rozdział I

ODZySKAnIE KAMIEńCA PODOLSKIEgO1

Wiadomość o utracie Kamieńca Podolskiego w 1672 r. została przyjęta 
w całej Rzeczypospolitej z wielkim żalem. W zbiorowej świadomości funk-
cjonowało przekonanie, że miasto poddało się wskutek zdrady, jaka nastą-
piła wewnątrz jego murów i wśród obrońców. Ta wersja utrwalona została 
również w literaturze pięknej.

„Co wspomnieć nad wieki nie wyżałowany Kamieniec Podolski, który 
przez zdradzieckie od swoich wysadzenie prochami muru, 28 Augusti, Em-
poriud całego Chrześcijaństwa, w ręce nieprzyjaciela poddał”2.

Poddanie twierdzy interpretowano również w kontekście nieudolności 
obrońców. Sam Jan Sobieski zarzucał szlachcie i królowi niepodjęcie jakich-
kolwiek działań mających na celu poprawę sytuacji3. Dla ogółu społeczeń-
stwa niewiarygodne wydawało się, by miasto, które dotąd pozostawało nie-

1 Podstawowe tezy rozdziału zostały opublikowane w artykule: Odzyskanie przez Rzeczy-
pospolitą Kamieńca Podolskiego w 1699 r., „Університет. Історико–Філософський 
Журнал”, Київ, Н. 6 (2006), с. 77–93.

2 Lament o zajęciu Kamieńca Podolskiego 1672, Львівська Наукова Бібліотека ім. 
В. Стефаника НАН України (dalej LNB), відділ рукописів, Фонд (dalej Fond) Os-
solińskich 335/II. W polskiej literaturze pięknej najbardziej znany opis utraty Kamień-
ca został przedstawiony przez H. Sienkiewicza w Panu Wołodyjowskim.

3 J. Stolicki, Przed upadkiem Kamieńca. Opinia publiczna wobec zagrożenia miasta, 
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Prace Historyczne, z. 130 (2003), 
s. 129.
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zdobyte, padło w ciągu kilku dni4. Dopiero późniejsze badania historyków 
zweryfikowały ten pogląd, odrzucając pogłoski o domniemanej zdradzie5.

Od momentu utraty Podola w Rzeczypospolitej nie przestawano rozmy-
ślać nad możliwością odzyskania straconych terenów. Już w czasie przygo-
towań do odsieczy Wiednia dowódcy polscy traktowali Podole jako ubocz-
ny teatr działań wojennych.

Po wiktorii wiedeńskiej na Podolu rozpoczęto działania zbrojne pod do-
wództwem kasztelana krakowskiego Andrzeja Potockiego. Zagrożeni Turcy 
ściągnęli wojska do większych zamków, w tym także i Kamieńca. Na prze-
łomie listopada i grudnia Potocki rozłożył się z wojskami pod Dunajowca-
mi, blokując komunikację Kamieńca z Barem i Międzybożem. Jednak dla 
pozbawionych ciężkiej artylerii oddziałów polskich twierdza pozostawała 
nie do zdobycia.

W ciągu tych wszystkich lat starań o odzyskanie utraconych ziem, pro-
wadzona przez stronę polską taktyka polegała na stworzeniu wokół kamie-
nieckiej twierdzy ścisłej blokady, co uniemożliwiało tym samym dostarcza-
nie tam żywności i niszczenie przed żniwami zboża rosnącego w najbliż-
szej okolicy.

Po zawarciu 5 marca 1684 r. między Wenecją, Austrią i Polską Ligi Świę-
tej, przystąpiono do dalszych działań. Podjazd polski zapędził się nawet pod 
same bramy Kamieńca. Spalono wieś Dłużek i przedmieścia Karwasary. 
Jednak kampania jesienna, poza zdobyciem Jazłowca, Żwańca i Chocimia, 
nie przyniosła żadnych rezultatów. Jan III Sobieski, chcąc pozbawić załogę 
kamieniecką naturalnego zaplecza żywnościowego, podjął wtedy decyzję 
o przesiedleniu chłopów podolskich do sąsiednich województw. Przesiedle-
nia te miały charakter zorganizowanych akcji kontrolowanych przez wojska 
polskie. Dariusz Kołodziejczyk stwierdził, że za wyludnienie Podola w koń-
cu XVII wieku w dużym stopniu odpowiedzialna była strona polska, a nie 
tylko, jak wskazywała dawniejsza historiografia — Turcy i Tatarzy6.

Prowadzona rok później kampania również nie przyniosła sukcesów stro-
nie polskiej. Turkom udało się złamać blokadę Kamieńca, a znajdujące się 
w Mołdawii wojska pod dowództwem hetmana wielkiego koronnego Sta-
nisława Jabłonowskiego musiały ustąpić.

4 Problemem tym zajął się przy analizie siedemnastowiecznych pamiętników P. Borek, 
Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiętnikach, Kraków 2001, s. 171–181.

5 J. Woliński, Oblężenie Kamieńca Podolskiego w 1672 roku [w:] tegoż, Z dziejów wo-
jen polsko–tureckich, Warszawa 1983, s. 21–50.

6 D. Kołodziejczyk, Podole pod panowaniem tureckim. Ejalet Kamieniecki 1672–1699, 
Warszawa 1994, s. 109.
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Na wiadomość o przygotowywanej przez stronę polską wielkiej ofensy-
wie Turcy zdecydowali się na wiosnę 1686 r. ewakuować oddziały z Baru 
i Międzyboża. Próbowali także wysondować zachowanie się strony polskiej, 
informując, iż w wypadku wycofania się Rzeczypospolitej z Ligi Świętej 
skłonni byliby również ewakuować Kamieniec7. Nie powiodła się podjęta 
pod koniec czerwca przez Jabłonowskiego próba zdobycia przez zaskocze-
nie Kamieńca. W lipcu 1686 r. dowodzona przez Sobieskiego 40–tysięczna 
armia polska wkroczyła do Mołdawii.

Rok później 17 lipca wojska polskie dowodzone przez królewicza Jakuba 
(faktycznie zaś przez Jabłonowskiego) rozpoczęły trwające 53 dni oblęże-
nie Kamieńca8. Mimo poważnych strat zadanych Turkom, wraz z przyby-
ciem odsieczy tatarsko–tureckiej, atak na Kamieniec zakończył się fiaskiem. 
Rozżalony król obwiniał hetmanów koronnych o to, że dołożyli wszelkich 
starań, by Jakubowi nie powiodło się zdobycie Kamieńca9.

W następnych latach działania zbrojne na Podolu ograniczały się do nie-
zbyt szczelnej blokady Kamieńca. W 1689 r. (19 sierpnia) hetman wielki ko-
ronny Jabłonowski próbował przez zaskoczenie zdobyć Kamieniec10. Nie-
stety, zasadzka nie powiodła się. Zaciśnięto blokadę i nawet zaczęto robić 
przykopy na odległości strzału karabinowego.

Wyprawa Sobieskiego na Wołoszczyznę w 1691 r. pozwoliła na obsadze-
nie wojskami polskimi tak ważnych strategicznie punktów, jak Suczawa, 
Soroka i umocnione klasztory Kimpolung i Dragomirna. Jak podawały ga-
zety krajowe, król planował zwerbować do oswobodzenia Kamieńca kilka 
tysięcy Mołdawian i Wołochów11.

Starając się uszczelnić blokadę Kamieńca i odciąć go od zaopatrzenia, 
przystąpiono w 1692 r. do budowy w widłach Dniestru i Zbrucza nowej for-
tecy pod nazwą Okopów Świętej Trójcy. Pod okiem Jabłonowskiego i Marci-
na Kątskiego, wojewody kijowskiego i generała artylerii koronnej, powstała 
nowa fortyfikacja, której twórcą był wybitny architekt holenderski Tylman 
van Gameren12. Nowo powstały szaniec zaprojektowany był tak, aby mógł 
7 Tamże, s. 112–113.
8 Tamże, s. 114.
9 Істория города Каменца–Подольського, „Сборник свeдeний о Подольской 

губернии”, выпуск I, Каменец–Подольськ 1880, c. 185.
10 Tamże.
11 K. Zawadzki, Początki prasy polskiej. Gazety ulotne i seryjne XVI–XVIII w., Warsza-

wa 2002, s. 248.
12 Zob. R. Marcinek, Okopy Świętej Trójcy, „Teka komisji urbanistyki i architektury”, 

t. XXVII (1995), s. 217–229.
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również stanowić punkt oparcia dla ewentualnych działań przeciwko Ka-
mieńcowi. Komendant Okopów Świętej Trójcy, pułkownik Michał Brandt, 
wielokrotnie wyprawiał się w okolice Kamieńca. Rozdrażnieni Turcy podej-
mowali kilkakrotnie bezskuteczne próby zlikwidowania szańca13.

Ciekawą hipotezę dotyczącą bezskuteczności polskich zabiegów o od-
zyskanie Kamieńca postawił Dariusz Kołodziejczyk. Autor ten uważa, że 
bezradność wielotysięcznej armii usiłującej przez niemal 20 lat zdobyć nie 
najnowocześniejszą twierdzę, bronioną przez głodnych i buntujących się 
obrońców, należy tłumaczyć niewykazywaniem przez Jana III Sobieskiego 
zbyt dużego zainteresowania w tym kierunku. Obsesją króla było bowiem 
osadzenie na tronie mołdawskim królewicza Jakuba i utorowanie mu w ten 
sposób drogi do korony polskiej14.

Jak wyglądało w tym czasie życie w Kamieńcu, dowiadujemy się m.in. 
z relacji Francuza Filipa Duponta — inżyniera królewskiej artylerii, który 
przybył tam w 1687 r. w sprawie wymiany jeńców. Pasza, domyślając się, 
że głównym celem tej wizyty jest zlustrowanie stanu fortyfikacji, przetrzy-
mał go w twierdzy przez prawie pół roku15. Według Duponta miasto zalud-
nione było wyłącznie przez żołnierzy i nielicznych rzemieślników. Pozostali 
w mieście dawni chrześcijanie zarówno wyznania greckiego, jak i łacińskie-
go, przyjęli islam. Religii nie zmieniły tylko ich żony16.

Z artykułu Jarosława Daszkewycza poświęconego analizie tureckiego 
spisu ludności, tzw. defteru17 wynika, że w latach 80. XVII wieku w Ka-
mieńcu (wraz z przedmieściami) na 560 domostw w 62 mieszkały samotne 
osoby. Podział według nacji przedstawiał się w następujący sposób: Rusini 
371 domostw (w tym 30 samotnych, z których 23 należały do unitów); Or-
mianie 75 domostw (z czego 14 samotnych); Polacy 36 domostw (w tym 
13 samotnych); Żydzi 35 domostw (z tego 1 samotne); Grecy i Bułgarzy 
29 domostw (z nich 3 samotne) i Cyganie 14 domostw (w tym 1 samotne). 
Analizy te nie obejmują stacjonującego w mieście garnizonu tureckiego18. 

13 Tamże, s. 220.
14 D. Kołodziejczyk, Podole pod panowaniem..., s. 121–122.
15 M. Komaszyński, Filip Dupont dworzanin doskonały [w:] Studia z dziejów epoki Jana 

III Sobieskiego, pod red. K. Matwijowskiego, Wrocław 1984, s. 197.
16 D. Kołodziejczyk, Podole pod panowaniem..., s. 115.
17 Defter (dosłownie zeszyt) — nazywano tak z czasem księgi podatkowe, spisy ludno-

ści, zbiory dekretów, tamże, s. 24.
18 Я. Дашкевич, Економіка і заселення Кам’янеччини під час Турецької окупації 

(80-ті рр. XVII cт.) [у:] Проблеми економічної географії Поділля, Кам’янець– 
-Подільский 1988, c. 152.
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Odmienne dane na ten temat podaje Dariusz Kołodziejczyk. Według jego 
wyliczeń w latach 80. XVII wieku osmański Kamieniec zamieszkiwało 280 
rodzin ruskich, 75 ormiańskich, 36 polskich, 35 żydowskich, 29 greckich 
i bułgarskich, 14 cygańskich. Na przedmieściach pod bramami Ruską, La-
cką i Zamkową mieszkało dodatkowo 69 rodzin19.

Wygnani z Kamieńca mieszczanie jako miejsce przesiedlenia wybierali 
najczęściej Lwów. Cieszył się on szczególną popularnością zwłaszcza wśród 
Ormian, którzy przez cały okres tureckiego zaboru Podola czynili starania 
o przyjęcie w poczet obywateli miasta Lwowa. Prawo miejskie m.in. otrzy-
mali: Mikołaj Krzysztofowicz (1675 r.)20, Hiacenty Obłochowicz (1679 r. 
— przyjęty zarazem do cechu szewskiego)21, Bernard Isaiewicz (1683 r.)22, 
Zachariasz Owaniszewic23 (1686 r. — przyjęty zarazem do cechu kuśnier-
skiego)24, Kasper Butachowicz oraz Bogdan Butachowicz wraz z małżon-
ką (1686 r.)25, Jan Giza (1689 r.)26, Mikołaj Tatułowicz (1689 r. — przyjęty 
zarazem do cechu kaletników)27, Michał Brzoskiewic i Grzegorz Głowacki 
(obaj w 1692 r.)28, Jan Melkon Seferowicz, Augustyn Stephanowicz oraz 
Baltazar Szymonowić29 (1694 r.)30, Mikołaj Owaniszewic (1695 r.)31, Ja-
kub Krzysztofowicz i Axentius Bogdanowicz (obaj w 1696 r.)32. Ormianie 
starali się o przyjęcie lwowskiego prawa miejskiego jeszcze w pierwszych 
latach po odzyskaniu Kamieńca. W 1701 r. otrzymali je Mikołaj Antonio-

19 D. Kołodziejczyk, Podole pod panowaniem..., s. 145. Oparł się na tzw. deftrze mufassal 
(szczegółowym, rejestrującym wszystkich podatników w prowincji i poszczególne 
wsie wraz z przypadającymi na nie podatkami) sporządzonym w 1681 r. 

20 Album Civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, wyd. 
A. Janeczek, Poznań–Warszawa 2005, t. I, s. 315.

21 Tamże, s. 319.
22 Tamże, s. 325.
23 Występuje podwójna pisownia nazwiska — Owaniszewić, zob. tamże, s. 328, t. II, 79, 

s. 155. W XVIII w. wśród kamienieckich Ormian pisownia nazwiska przybrała formę 
Owaniszewicz.

24 Album Civium Leopoliensium..., t. I, s. 328.
25 Tamże, s. 329.
26 Tamże, s. 333.
27 Tamże, s. 334.
28 Tamże, s. 339.
29 W XVIII w. wśród kamienieckich Ormian występuje pisownia nazwiska — Szymo-

nowicz. 
30 Album Civium Leopoliensium..., s. 341, 343.
31 Tamże, s. 344.
32 Tamże, s. 345, 346.
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wicz wraz z małżonką Heleną33, a rok później Gabriel Gabrielowicz wraz 
z małżonką Anną34.

Z zapisu znajdującego się w kamienieckiej księdze miejskiej jurysdyk-
cji ormiańskiej dowiadujemy się, iż egzulanci znajdujący się we Lwowie 
postanowili 23 maja 1679 r. dobrowolnie się opodatkować. Zebrane przez 
nich pieniądze miały być przeznaczone na walki Jana III Sobieskiego o od-
zyskanie Podola i Kamieńca oraz na opłacenie własnych delegatów udają-
cych się na sejm35.

Po śmierci Jana III Sobieskiego nowo osadzony na tronie polskim król 
August II przed koronacją w lipcu 1697 r. zaprzysiągł w pactach conven-
tach odzyskanie Kamieńca Podolskiego36. Pod tym pozorem do Polski wpro-
wadzono wojska saskie i rozpoczęto przygotowania do wielkiej kampanii. 
W 1698 r. założono magazyn żywności w Haliczu, ściągnięto do Okopów 
Świętej Trójcy sprzęt i materiały oraz zaczęto przesuwać wojsko na Ruś. 
Na użytek dworu Augusta II pułkownik armii saskiej von Hellert przygo-
tował plan oblężenia warowni wraz z wykazem niezbędnych do tego środ-
ków. Proponował on systematyczne oblężenie warowni. Aby przyniosło ono 
skutek, potrzebne było 40 000 wojska, 200 moździerzy różnorakiego kali-
bru, 18 000 bomb, 6000 kul palnych, 60 armat dwudziestoczterofuntowych 
(do każdej armaty po 2500 kul), 80 cetnarów37 prochu armatniego, 600 cet-
narów prochu karabinowego, 12 cetnarów kul karabinowych, 200 cetnarów 
lontów, 200 granatów ręcznych (ze wszystkim, co potrzebne do napełniania 
ich na miejscu), 4000 skałek, 20 beczek octu potrzebnych do ochładzania 
dział, 2300 worków napełnionych wełną do przykopów (z czego 2000 no-
wego wynalazku), 2000 worków napełnionych ziemią, 1000 siekier, 22 000 
łopat, 16 000 motyk, 400 pił, 400 drągów żelaznych, 600 bloków do baterii, 
2 igły magnesowe do prowadzenia min pod ziemią. Wszystko to planowano 
na wiosnę spławiać wodą do Okopów, a stamtąd przewieźć lądem pod Ka-
mieniec. Oblężeniem miał kierować generał lub pułkownik Korpusu Inży-
nierów, mający pod sobą doświadczonych ludzi. Po obu stronach Dniestru, 
w miejscach, gdzie zwykle przeprawiali się ciągnący z odsieczą Tatarzy, 
proponowano usypać kilka redut, w których stacjonować miało po 50 żoł-

33 Tamże, s. 351.
34 Tamże, s. 354.
35 Центральний Державний Історичний Архів України в Київе (dalej CDIAUK), Фонд 

(dalej Fond) 39, опис (dalej op.) 1, справа (dalej spr.) 46, карта (dalej k.) 19–20.
36 Volumina Legum (dalej VL), t. VI, Petersburg 1860, s. 21.
37 Cetnar — dawna jednostka masy równa około 40–60 kg.
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nierzy z dwiema lekkimi armatkami. Między tymi redutami miało utrzymy-
wać łączność kilka szwadronów lekkiej jazdy38. Projekt ten nie został jednak 
zrealizowany, ze względu na to, że wówczas spodziewano się już osiągnąć 
pożądany skutek na drodze rokowań dyplomatycznych. We wrześniu król 
posłał jeszcze wojska na Podole (w tym 20 000 saskich). Doszło wtedy do 
ostatniej wielkiej bitwy z Tatarami, których odparł pod Podhajcami hetman 
polny Feliks Szczęsny Potocki39.

Przygotowania wojenne zostały przerwane, kiedy w październiku 1698 r., 
w śremskich Karłowicach nad Dunajem, rozpoczęły się rozmowy w spra-
wie zawarcia pokoju. Uczestniczyli w nich przedstawiciele Turcji, Austrii, 
Wenecji, Rosji i Rzeczypospolitej oraz pośredniczący w rozmowach posło-
wie angielski i holenderski. Stronę turecką reprezentowali Mehmed Rami 
Efendi i Alexander Maurocordato. Polska jako swojego przedstawiciela wy-
słała wojewodę poznańskiego Stanisława Małachowskiego. Rozmowy były 
bardzo burzliwe. Rzeczpospolita nie mogła zgodzić się na pokój, w którym 
nie dość, że nie odzyskiwałaby Kamieńca, to jeszcze nie przyznano by jej 
Mołdawii (z wyjątkiem kilku nadgranicznych zamków). Polska zabiegała 
u sojuszników o poparcie swoich żądań40. Obok mediacji posłów angielskich 
Williama Pageta i Jakuba Colleyera uzyskano przychylne dla Polski stano-
wisko chana Selim I Gireja41. Pod ich naciskiem 26 stycznia 1699 r. zawar-
to pokój42, obejmujący wszystkich sojuszników z wyjątkiem Rosji (zawarła 
zawieszenie broni, a dopiero później traktat pokojowy). Na mocy tego trak-
tatu Austria uzyskała Siedmiogród i Węgry (jednak bez Banatu), Wenecja 
Peloponez, Rosja Azow, a Rzeczypospolita w zamian za zwrot zamków moł-
dawskich (Soroki, Suczawy i Neamtu) Kamieniec. Zgodnie z artykułem trze-
cim polsko–tureckiego traktatu karłowickiego obustronna ewakuacja miała 
zacząć się z początkiem marca, a zakończyć do 15 maja 1699 r. wyjściem 

38 A.J. Rolle, Wycieczka do Kamieńca, „Kłosy”, t. XXVII (1878), nr 685, s. 100.
39 Істория города Каменца–Подольського, „Сборник сведений...”, c. 185–186.
40 Zob. Relacya poselstwa JWJMci Pana Stanisława Małachowskiego wojewody poznań-

skiego do traktatu karłowickiego, oraz różnych kommissyi po tym traktacie nastąpio-
nych..., wyd. A. Gorkowski, Warszawa 1778, s. 29–40.

41 W przypadku odzyskania Kamieńca obiecano wypłacić 20 000 zł, z czego połowa mia-
ła przypaść tatarskim murzom, a połowa chanowi, A. Gliwa, Straty materialne i de-
mograficzne na terenie ziemi przemyskiej po ostatnim napadzie tatarskim w 1699 r., 
„Prace Historyczno–Archiwalne’’, t. IX, Rzeszów 2000, s. 61–62.

42 Traktat (polsko–turecki) został oblatowany w kamienieckich księgach grodzkich, 
zob. LNB, Fond A. Czołowskiego 2409 II; oraz: CDIAUK, Fond 38, op. 1, spr. 36, 
k. 291v.
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garnizonu tureckiego z Kamieńca Podolskiego. Artykuł ten zawierał również 
niefortunny i nieprecyzyjny zapis mówiący o dobrowolnych ułatwieniach 
i pomocy, na jaką stać będzie Rzeczypospolitą w organizowaniu transportu 
z ewakuowanej przez wojska tureckie twierdzy. Zapis ten, jak słusznie za-
uważył Andrzej Gliwa, stanął u genezy sporu, który w efekcie przyczynił 
się do opóźnienia zwrotu Kamieńca43. Nieufność strony polskiej spotęgo-
wało także pogwałcenie tej części zapisu traktatu, w której zakazywano Ta-
tarom dokonywania grabieżczych wypraw na terytorium Rzeczypospolitej. 
Początkiem lutego44 miała bowiem miejsce ostatnia wielka wyprawa Tata-
rów Budziackich, którą zorganizował nureddin sołtan Gazi Gerej (syn chana 
Selim I Gireja). Spustoszyli Podole, ziemię halicką, lwowską i przemyską. 
Z terenu województwa ruskiego mieli oni uprowadzić według oszacowania 
hetmana Stanisława Jabłonowskiego 20 000 ludzi45.

Wiadomość o podpisaniu traktatu karłowickiego dotarła do Warszawy 
około 10 lutego. W wydanych 14 lutego 1699 r. Awizach różnych Warszaw-
skich i Lwowskich (...) ukazała się informacja o zawarciu ugody z Turcją. 
Powtórzona została w następnych numerach gazety, a w miesiąc później 
zamieszczono opis uroczystego nabożeństwa odprawionego w kościele św. 
Jana w Warszawie z okazji odzyskania Kamieńca Podolskiego oraz rela-
cję z wydanego tego dnia przez króla „po operach i komediach” przyjęcia, 
w którym wzięli udział synowie Jana III Sobieskiego46.

1. Ceremoniał odebrania Kamieńca

Na radzie senatu 17 lutego wyznaczono delegację do odebrania Kamieńca. 
W jej skład wchodzili: wojewoda kijowski i generał artylerii koronnej Mar-
cin Kątski, wojewoda podolski Franciszek Dzieduszycki, wojewoda bełski 
Adam Mikołaj Sieniawski, kasztelan śremski Adam Naramowski, starosta 
stężycki Adam Tarło, podkomorzy halicki Aleksander Potocki, stolnik po-
dolski Stefan Humiecki, chorąży litewski książę Józef Czartoryski, starosta 

43 A. Gliwa, Poselstwo Stanisława Mateusza Rzewuskiego do Turcji w 1699 roku, ,,Bal-
canica Posnaniensia. Acta et Studia XIII’’, Poznań 2003, s. 110–111.

44 Chociaż jak wynika z listu pisanego ze Lwowa 21 I 1699 r., pierwsze zagony przy-
były w okolice Kamieńca około połowy tego miesiąca, A. Gliwa, Straty materialne 
i demograficzne na terenie ziemi przemyskiej..., s. 70.

45 Tamże, s. 77.
46 K. Zawadzki, Początki prasy polskiej..., s. 308.
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werbowicki Michał z Kozielska Puzyna i dworzanin królewski Stanisław 
Józef Fredro47. Na czele komisarzy stanął hetman polny litewski i kasztelan 
wileński Józef Słuszka, a opiekę sprawować miał hetman Stanisław Jabło-
nowski48. Komisarze otrzymali instrukcje, według których miało nastąpić 
przejęcie twierdzy. Mieli żądać oddania jej całej, wraz z działami i amunicją. 
Przekazanie przez stronę polską wołoskich twierdz miało nastąpić równo-
cześnie z odebraniem Kamieńca. Wszystkie działa i amunicja miały zostać 
przewiezione z Wołoszczyzny do Kamieńca. Komisarze mieli dopominać się 
o zwrot jasyru zabranego przez Tatarów w czasie ostatniej wyprawy. Spo-
czywał na nich również obowiązek dopilnowania, aby budynki, a zwłaszcza 
kościoły znajdujące się w Kamieńcu nie zostały zniszczone przez Turków 
w czasie ewakuacji49. Zapadła wtedy również decyzja o wysłaniu do Tur-
cji jako ablegata starosty chełmskiego Stanisława Mateusza Rzewuskiego. 
Po kolejnym posiedzeniu rady senatu (z 27 marca) król wydał uniwersał do 
szlachty województwa podolskiego, prosząc wszystkich tych, którzy posia-
dają lub posiadali tam swoje dobra, aby pomogli w ewakuacji Kamieńca 
i sprowadzeniu tam polskich dział i amunicji (dostarczenie wozu, sprzężaju 
i ludzi)50. Podobne listy wysłał także do wojewody bełskiego, starosty hali-
ckiego i innych tamtejszych obywateli51.

Pod kierunkiem kasztelana krakowskiego i hetmana wielkiego koronnego 
Stanisława Jabłonowskiego odbył się 1 marca 1699 r. we Lwowie pierwszy 
zjazd komisarzy. Ponieważ Stanisław Mateusz Rzewuski, który po śmierci 
Stanisława Małachowskiego pojechał do Konstantynopola w celu ratyfika-

47 Później dołączyli do nich popierani przez hetmana Stanisława Jabłonowskiego chorą-
ży lwowski Jan Marcin Bogusz i stolnik latyczowski Stanisław Makowiecki, J. Stoli-
cki, Powrót Podola do Polski, ,,Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia XIII’’, Poznań 
2003, s. 116.

48 Relacyja Kommissyi in Anno 1699 circa evacuationem Kamieńca odprawionej jako 
i innych komissyi, seqventibus annis expedyowanych, uczyniona przez JWJMci Pana 
Stefana Humieckiego wojewode podolskiego na sejmie walnym grodzieńskim in Anno 
1718 [w:] Relacyja poselstwa JWJMCi Pana Stanisława Małachowskiego..., s. 58; J.S. 
Jabłonowski, Pamiętnik [wyd. A. Bielowski], Lwów 1862, s. 77; Anonim, Kamieniec, 
„Przyjaciel Ludu” 1842, nr 10, s. 79.

49 Instrukcja JKMCi P.N. Miłość. Jaśnie wielmożnym komisarzom do odebrania Ka-
mieńca i ewakuowania fortec wołoskich ex senatus consilio naznaczonym dana dnia 
17 II 1699, B.Czart., Rkps 1668, k. 278–280.

50 Uniwersał do województwa podolskiego zalecający, aby suplementowano evacuatią 
Kamieńca, tamże, k. 285.

51 J. Stolicki, Powrót Podola..., s. 137.
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cji traktatu, nie stanął jeszcze w Konstantynopolu, hetman odroczył zjazd 
i zaprosił komisarzy na 15 maja pod Okopy Świętej Trójcy52.

W połowie marca Porta zawiadomiła Kahramana paszę53 o ewakuacji, za-
znaczając, że zgodnie z traktatem mieszkańcy Kamieńca mogą bądź opuś-
cić miasto razem z Turkami, bądź pozostać pod władzą Rzeczypospolitej54. 
Podobną wiadomość tydzień wcześniej przywiózł do Kamieńca specjalny 
goniec hetmana Stanisława Jabłonowskiego, porucznik chorągwi pancer-
nej Jastrzębski. Zapowiedział Stanisława Mateusza Rzewuskiego jako po-
sła–ablegata do Porty oraz przybycie w okolice Kamieńca komisarzy kró-
lewskich55.

Nad relacjami między polską i turecką stroną nadal ciążyła kwestia zagar-
niętego przez Gazi Gereja jasyru. Już 16 lutego August II wydał uniwersał 
do mieszkańców Podola i Rusi Czerwonej, w którym przestrzegał, aby nie 
naruszali świeżo zawartego pokoju i pod żadnym pozorem nie dawali stronie 
tureckiej pretekstu do zerwania traktatu karłowickiego56. Kryzys pogłębił się 
po mającym miejsce w nocy z 2 na 3 marca łupieżczym wypadzie 18–oso-
bowego oddziału kamienieckich Lipków w okolice Brzeżan. Spotkało się 
to z ostrą reakcją hetmana wielkiego koronnego Stanisława Jabłonowskiego, 
który zażądał od Kahramana paszy powstrzymania takich akcji i uwolnienia 
porwanych wieśniaków57. Kamieniecki komendant w liście do S. Jabłonow-
skiego przepraszał za straty, jakie poniosła Rzeczypospolita w czasie najazdu 
nureddina Gazi Gireja, zapewniając, że doszło do tego przykrego incydentu 
wyłącznie przez samowolę murzów58. Już miesiąc wcześniej wielki dragoman 
Alexander Maurocordato zapewniał wojewodę malborskiego Jana Jerzego 
Przebendowskiego, że napaść ludzi Gazi Gereja została zorganizowana bez 
wiedzy najwyższych sfer rządowych Wysokiej Porty59. Ale podobne samo-

52 A.J. Rolle, Pod krzyżem [w:] tegoż, Nowe opowiadania historyczne, Lwów 1878, 
s. 46.

53 Kahraman Mustafa bin Ibrahim pasza, bejlerbej kamieniecki w latach 1689–1699, 
D. Kołodziejczyk, Podole pod panowaniem..., s. 153–155.

54 Tamże, s. 129.
55 A. Gliwa, Poselstwo Stanisława Mateusza Rzewuskiego..., s. 111.
56 Tamże, s. 114.
57 Tamże, s. 115.
58 List od paszy kamienieckiego do kasztelana krakowskiego hetmana wielkiego koron-

nego 25 III 1699, Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej AGAD), Archiwum Pub-
liczne Potockich (dalej APP) 13, s. 51–53.

59 A. Gliwa, Sprawa zwrotu Kamieńca Podolskiego w 1699 r. w świetle koresponden-
cji między stroną polską a turecką, „Rocznik Przemyski” (dalej RPrz.), t. XXXVIII 
(2002), z. 3, s. 42. 
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wole zdarzały się również po stronie polskiej. Niełatwo było zapanować nad 
niektórymi grupami, szczególnie awanturniczo nastawionych żołnierzy czy 
też zwykłych opryszków. Wczesną wiosną w okolicach Kamieńca podwład-
ni podstolego koronnego Jerzego Dominika Lubomirskiego, pod dowódz-
twem niejakiego Gierynica, zaatakowali gońców hospodara mołdawskiego 
Antiocha Cantemira, uniemożliwiając im dostarczenie komendantowi Ka-
mieńca fermanu tureckiego, wzywającego do przygotowania ewakuacji za-
łogi i sprzętu z twierdzy. Kolejny incydent miał miejsce 6 maja, kiedy to 
w okolicach Kamieńca Podolskiego na wracających z zakupionymi końmi 
ludzi Kahramana paszy uderzyła grupa nieznanych napastników, rabując 
im 9 zwierząt60.

Mimo że w prowadzonych przez obie strony rozmowach kwestia pozo-
stawienia przez Turków dział w Kamieńcu wielokrotnie była podnoszona, 
to jednak po stronie polskiej część dostojników od samego początku uwa-
żała taką możliwość za mało realną. Dlatego też już pod koniec kwietnia 
nakazano wojewodzie kijowskiemu Marcinowi Kątskiemu sprowadzenie 
w okolice Kamieńca Podolskiego artylerii koronnej61.

6 maja hetman wielki koronny dostał list od bejlerbeja oczakowskiego, 
w którym poinformowano go, że ewakuacja garnizonu tureckiego nie bę-
dzie mogła być przeprowadzona w terminie. Wyznaczony przez sułtana do 
rozgraniczenia ziem i wydania Kamienca Podolskiego seraskier Hadżi Jusuf 
pisał, że nie mógł stawić się na granicy w przewidzianym terminie, bowiem 
zajęty był kierowaniem akcją wyszukiwania jeńców zagarniętych przez Ta-
tarów Budziackich62.

15 maja, w dniu wyznaczonym przez traktat karłowicki na zakończe-
nie wymiany wzajemnie okupowanych terytoriów, w obozie pod Okopami 
Świętej Trójcy stanęli komisarze wyznaczeni do odebrania Kamieńca Po-
dolskiego i opróżnienia fortec mołdawskich. Komisarze w pierwszej kolej-
ności odpowiedzieli na wystosowane do nich dzień wcześniej pismo od ka-
mienieckiego komendanta, oponując przeciwko błędnej wykładni artykułu 
trzeciego traktatu karłowickiego, narzucającego na nich obowiązek (według 
Turków) dostarczenia środków transportu do ewakuacji z Kamieńca ludzi 
i sprzętu63.

60 A. Gliwa, Poselstwo Stanisława Mateusza Rzewuskiego..., s. 113–114.
61 S. Jabłonowski do S. Humieckiego ze Lwowa 29 IV 1699, Archiwum Państwowe w Kra-

kowie (dalej APKr.), Archiwum Dzikowskie Tarnowskich (dalej ADzT) 381, s. 288.
62 A. Gliwa, Poselstwo Stanisława Mateusza Rzewuskiego..., s. 111–112.
63 Tamże, s. 112–113.
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Jabłonowski w liście do króla z 15 maja pisał o problemach związanych 
z żądaniami Turków. Domagali się oni od strony polskiej tym razem 3000 
wozów do ewakuacji. Wracającemu po elekcji Augusta II posłowi tatarskie-
mu obiecał 20 000 czerwonych złotych, w zamian za pomoc chana w zwró-
ceniu niezniszczonego Kamieńca. Polska nie chciała się zgodzić na usado-
wienie się Turków w Chocimiu, żądając, aby tak jak przedtem należał on do 
hospodara mołdawskiego64. Żądania te rozpatrzono na następnym posiedze-
niu senatu. Król obiecał wynagrodzić chana w zamian za pomoc w odzyska-
niu Kamieńca i zwrot jasyru. Jednak oświadczenie Turków, iż do ewakuacji 
potrzebują 3000 wozów zarówno senat, jak i król uznali za niemożliwe do 
wykonania w tym spustoszonym kraju. Komisarzom udającym się na Podo-
le postanowiono przydzielić do asysty 37 chorągwi65.

Negocjacje z tureckim komendantem Kamieńca Kahramanem paszą, pro-
wadzone przez Marcina Kątskiego i Franciszka Dzieduszyckiego, przeciąg-
nęły się bardzo i właściwa ewakuacja twierdzy rozpoczęła się dopiero na 
początku września. Już 15 maja komisarze prosili Kahramana paszę, aby 
otworzył im bramy miasta. Ten, niestety, odpisał, iż będzie to mógł uczynić 
dopiero po przybyciu odpowiedzialnego za wywóz broni specjalnego sera-
skiera paszy. Informował również, że w najbliższym czasie będzie można 
rozpocząć wzajemną wymianę jeńców66. Komisarze próbowali również po-
przez hospodara mołdawskiego Antiocha Cantemira oraz hetmana mołdaw-
skiego Bogdana Lupula przyspieszyć przekazanie Kamieńca67.

Równocześnie negocjacje w sprawie ewakuacji Kamieńca prowadził 
w Adrianopolu Rzewuski. Porta nakazała Kahramanowi paszy przygoto-
wanie do transportu dział i amunicji wszelkiego rodzaju sprzętu, mianując 
go głównodowodzącym przy ewakuacji twierdzy. W celu zabezpieczenia 
operacji przekazania Kamieńca Turcy postanowili wysłać tam sandżakbeja 
nikopolskiego Ibrahima paszę68. Sprzętu do transportu i ludzi miał dostar-

64 S. Jabłonowski do Augusta II 15 V 1699 [w:] Relacya poselstwa JW. JMCi Pana Sta-
nisława Małachowskiego..., s. 86–87.

65 Puncta senatus consilium stante pede odprawionego 1699 i Resolutio od JKMCi ad 
puncta, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (dalej Ossol.), Rkps 233/ 
II, s. 157.

66 List JMC P. komisarzy do króla, VI (bez dokładnej daty) 1699, APKr., ADzT 385, 
s. 131.

67 Zob. listy opublikowane przez A. Gliwę, Sprawa zwrotu Kamieńca..., s. 60, 62, 65–67, 
71, 72, 73, 75, 78, 79.

68 D. Kołodziejczyk twierdzi, że miał on przyprowadzić 2000 ludzi, tenże, Podole pod 
panowaniem..., s. 129, natomiast według najnowszych badań A. Gliwa uważa, że mia-
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czyć hospodar mołdawski. Ewakuację miał ubezpieczać bejlerbej oczakow-
ski Hadżi Jusuf pasza69.

Kolejnym problemem było dla Turków rozłożenie się wokół Kamieńca 
zbyt dużej liczby polskiego wojska. Zagrozili, że jeżeli ich liczba nie zosta-
nie zredukowana do niewiele ponad tysiąca, to do zabezpieczenia ewakuacji 
wezwą ordę70. Według szacunku M. Wagnera siły polskie zgrupowane pod 
Okopami Świętej Trójcy liczyły ponad 2000 piechoty i 1000 jazdy. Ta liczba 
wojska wzbudziła sprzeciw Turków, którzy wymogli na komisarzach wyco-
fanie się z dużą częścią wojska pod Żwaniec71. Komisarze w liście do posła 
polskiego przebywającego w Adrianopolu pisali, że nie rozumieją, dlacze-
go do konwojowania ludzi z Kamieńca potrzebni są Tatarzy, skoro zupełnie 
mogą do tego wystarczyć ludzie hospodara mołdawskiego72. Następne pismo 
wystosowali już z obozu pod Żwańcem, 21 czerwca, do prymasa Michała 
Radziejowskiego. Donosili w nim o niezrozumiałych dla nich opóźnieniach 
związanych z ewakuacją Kamieńca, tym bardziej że wszystko było już przy-
gotowane (wozy, woły i bawoły, a na Dniestrze most i statki). Sugerowali, 
że jest to wina kamienieckiego komendanta, i aby uzyskać zmianę jego na-
stawienia, należałoby posłać mu jakiś upominek73. Również hetmana S. Ja-
błonowskiego prosili o przygotowanie środków finansowych i upominków 
przeznaczonych dla starszyzny tureckiej. Nurtowała ich również kwestia 
uwolnienia polskich więźniów przebywających w Kamieńcu74.

Kolejne opóźnienie z rozpoczęciem ewakuacji związane było z zakwe-
stionowaniem przez Turków braków formalnych w przedłożonym im przez 
Rzewuskiego akcie ratyfikacji traktatu karłowickiego. Dokument ratyfiko-
wany przez stronę polską 1 marca 1699 r. opatrzony był jedynie podpisem 
podkanclerzego koronnego Karola Tarły (brakowało podpisu króla i kancle-
rza wielkiego koronnego Jerzego Albrechta Denhoffa). Przy mediacji posłów 

ło być ich 1000, tenże, Poselstwo Stanisława Mateusza Rzewuskiego..., s. 116.
69 D. Kołodziejczyk, Podole pod panowaniem..., s. 129; A. Gliwa, Poselstwo Stanisława 

Mateusza Rzewuskiego..., s. 115–116.
70 Kopia listu JMCi P. Starosty Chełmskiego (Stanisława Mateusza Rzewuskiego — 

R.K.–M.) do S. Jabłonowskiego z Adrianopola, 10 VI 1699, APKr., ADzT 385, s. 167– 
-169.

71 Podaję za J. Stolicki, Powrót Podola..., s. 138.
72 List komisarzy do starosty chełmskiego z obozu Okopów Świętej Trójcy, 20 VI 1699, 

APKr., ADzT 385, s. 161–162.
73 List JMC Panów komisarzy spod Żwańca do księcia kardynała Radziejowskiego 21 VI 

1699 [w:] Relacya poselstwa JW. JMCi Pana Stanisława Małachowskiego..., s. 93.
74 A. Gliwa, Sprawa zwrotu Kamieńca..., s. 64–65.
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lorda Williama Pageta (angielskiego) i Jacoba Colleyera (holenderskiego) 
udało się Rzewuskiemu uzyskać zapewnienie Porty, że ewakuacja kamienie-
ckiej twierdzy rozpocznie się po nadejściu do Kahramana paszy specjalnego 
listu od kanclerza wielkiego koronnego lub prymasa Michała Stefana Ra-
dziejowskiego z zapewnieniem, że w ratyfikacji uczestniczą zarówno król, 
jak i Rzeczypospolita75. Listy te miał przywieźć kamienieckiemu dowódcy 
sekretarz posła Rzewuskiego Jan Strutyński, który do Polski powrócił w to-
warzystwie George’a Schreyera — sekretarza posła angielskiego.

Następną kością niezgody stała się kwestia pozostawienia w Kamieńcu 
dział i amunicji. Ze sporządzonego przez Turków 26 czerwca spisu dział 
i sprzętu przeznaczonego do wywiezienia wynika, że w Kamieńcu znajdo-
wało się 227 dział i 13 moździerzy76. Strona turecka od samego początku 
pertraktacji z posłem polskim była przeciwna przejęciu dział kamienieckich 
przez Polaków, powołując się zarówno na prawo koraniczne, jak i admini-
stracyjne, ale przede wszystkim obawiając się reakcji miejscowego pospól-
stwa77. Stojący na czele komisarzy królewskich Józef Bogusław Słuszka, 
pisząc do prymasa Radziejowskiego, nie ukrywał obaw, że problemy, jakie 
napotyka Rzewuski w sprawie ratyfikacji pokoju, mogą być zarówno zwy-
kłą grą na zwłokę, jak i wstępem do próby przekreślenia traktatu karłowi-
ckiego78. W związku z tymi obawami komisarze prosili króla oraz obie izby 
parlamentu, aby nie wyrażano zgody na zakończenie sejmu przed wypełnie-
niem przez stronę turecką warunków pokoju79.

27 lipca do Kamieńca przybył hospodar mołdawski. Wraz z jego przy-
jazdem Turcy rozpoczęli budowę mostu na Dniestrze (ciężką artylerię mia-
no przetransportować Dniestrem do Morza Czarnego)80. Kahraman pasza 
po raz kolejny zażądał zwiększonej liczby podwód. Komisarze odrzekli, 
że nie jest to możliwe, w związku ze spustoszeniem terenów przez Tatarów 
Budziackich. Podziękowali za zwrócony jasyr81, wytykając zarazem, że nie 
zwrócono ani jednej sztuki bydła. Ponieważ otrzymali zapewnienie hospo-

75 A. Gliwa, Poselstwo Stanisława Mateusza Rzewuskiego..., s. 117–118.
76 D. Kołodziejczyk, Podole pod panowaniem..., s. 129.
77 A. Gliwa, Poselstwa Stanisława Mateusza Rzewuskiego..., s. 118–119.
78 Tamże, s. 121.
79 A. Gliwa, Sprawa zwrotu Kamieńca..., s. 76–78.
80 Awizy Warszawskie, Maryampolskie i Lwowskie z Krakowa de data 18 Julij 1699 wyda-

ne, Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku (dalej BK), Starodruk 2387/19.
81 Na początku czerwca Gazi Girej przyprowadził pod Chocim ok. 2000 jeńców. Zwra-

cając ich, zażądał od pertraktujących z nim komisarzy Stanisława Fredry i Adama 
Tarły wystawienia dokumentu stwierdzającego, że odebrali cały jasyr i w przyszłości 
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dara mołdawskiego, że ma wszystko potrzebne do udzielenia pomocy paszy 
przy ewakuacji, zwrócili się do kamienieckiego komendanta z prośbą o nie-
robienie dalszych utrudnień82. Podstoli owrucki Zygmunt Brześciański, uda-
jący się w imieniu komisarzy do hospodara mołdawskiego, miał prosić go 
o poinformowanie Kahramana paszę, że komisarze są skłonni oddać z włas-
nego wojska 200 wozów, z zastrzeżeniem jak najszybszego ich zwrotu po 
zakończonej ewakuacji tureckiej. Hospodar miał potwierdzić dotrzymanie 
obietnicy złożonej hetmanowi wielkiemu koronnemu, w której zobowiązał 
się wywieźć polskie działa i amunicje z niektórych twierdz mołdawskich83. 
Komisarze posłali 4 sierpnia do Kahramana paszy swojego posłańca — je-
zuitę ks. Jerzego Szornela84. Jego zadaniem było wytłumaczenie intencji 
komisarzy. Miał oznajmić, że nie są w stanie dostarczyć do przewozu wię-
cej jak 100 wozów, które mają być konwojowane przez wojsko polskie i po 
wypełnieniu zadania natychmiast do nich powrócić, a także zapewnić, że nie 
można dostarczyć więcej czajek i promów ponad to, co oddano hospodaro-
wi. Turkom pozwolono zabrać z Kamieńca cały prowiant. Marcin Kątski, 
wojewoda kijowski i generał podolski, obiecał im przechować w depozycie 
wszystkie rzeczy, których nie dadzą rady zabrać. W przyszłości miały zostać 
zwrócone upominającym się o nie właścicielom85.

Cztery dni później król w liście do Stanisława Mateusza Rzewuskiego do-
nosił, że powiadomił posłów angielskiego i holenderskiego o swoim niezado-
woleniu z opóźniania przez Turcję ewakuacji Kamieńca. Kategorycznie żą-
dał od Rzewuskiego wynegocjowania zwrotu Polsce znajdujących się w Ka-
mieńcu dział. Dowodził przysługujących do nich praw Polsce (część z nich 
została zagarnięta w 1672 r., część zaś odlana z dzwonów kościelnych). 
Prosił Rzewuskiego o wpłynięcie na jak najszybsze rozpoczęcie ewakuacji 
Kamieńca. Związane z tym było ratyfikowanie przez Turcję traktatów karło-
wickich. Dopiero po tym Rzeczypospolita godziła się na wysłanie do Stam-
bułu swojego posła wielkiego — wojewodę łęczyckiego Rafała Leszczyń-

nie będą wysuwać w tej kwestii żadnych roszczeń, A. Gliwa, Straty materialne i de-
mograficzne..., s. 78. 

82 List komisarzy Rzeczypospolitej do Kahramana paszy na Kamieńcu z obozu pod 
Żwańcem, 2 VIII 1699, APKr., ADzT 385, s. 142.

83 Memoriał JMCi Panu Zygmuntowi Brześciańskiemu podstolemu owruckiemu... do 
hospodara wołoskiego dany od Ichmciów Panów komisarzy w obozie pod Żwańcem, 
3 VIII 1699, tamże, s. 127.

84 List komisarzów do paszy kamienieckiego, 4 VIII 1699, tamże, s. 128.
85 Memoriał dany ks. Szornelowi od IchMCi Panów Komisarzów, jadącemu do paszy 

kamienieckiego, 4 VIII 1699, tamże, s. 129.
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skiego86. W sprawie pozostawienia w Kamieńcu największych dział pisał 
list do paszy kamienieckiego także prymas Radziejowski. Wyjaśniał w nim 
nieporozumienia wynikłe na tle dokumentu ratyfikacji traktatu karłowickie-
go87. Kahraman pasza w liście z 14 sierpnia pisał do wojewody kijowskiego 
o jak najszybsze przygotowanie promów i czajek, bowiem w najbliższym 
czasie ma zamiar rozpocząć wyprowadzanie sprzętu z Kamieńca. Przewi-
dywał, że nie powinno to potrwać dłużej niż 15 dni88. Komisarze, chcąc jak 
najszybciej rozpocząć ewakuację, dali Turkom beczki potrzebne na proch 
oraz wysłali do miasta bednarzy89.

Przed 9 sierpnia90 przybyli ze Stambułu do Warszawy sekretarz posła Sta-
nisława Rzewuskiego wraz z sekretarzem pośredniczącego w rozmowach 
posła angielskiego — lorda Pageta. Przywieźli pismo od wielkiego wezyra, 
nakazujące ewakuację Kamieńca. Sekretarze ci, zaopatrzeni dodatkowo w li-
sty kanclerza wielkiego koronnego, prymasa i biskupa przemyskiego, udali 
się na Podole. Na audiencji u Kahramana paszy zostali przyjęci 2 września. 
Dzień później na dywanie kamienieckim91 zapadła decyzja o rozpoczęciu 
ewakuacji twierdzy. Ustalono jej szczegółowy plan. Zadeklarowane przez 
komisarzy wozy miały pod konwojem polskim wejść do miasta.

W pierwszych dniach września w obozie polskim pod Żwańcem wyzna-
czono delegatów do ewakuacji fortec mołdawskich. Z konwojem kilku pol-
skich chorągwi do Suczawy i Neamtu pojechał wojewodzic podolski Józef 
Fredro, zaś do Soroki rotmistrz królewski Marcin Kalinowski92. Obydwaj 
otrzymali niewielki kontyngent wojska. Dzięki skutecznym zabiegom Rze-
wuskiego udało się skłonić Turków do zapewnienia, że ewakuacja załogi 
z Kamieńca będzie przebiegać spokojnie, bez żadnych zniszczeń i uszczerb-
ku dla zabudowy miasta. Niestety, nie udało mu się osiągnąć sukcesu w spra-

86 List króla Augusta II do Rzewuskiego w sprawie ewakuacji Kamieńca, 8 VIII 1699, 
APKr., Archiwum Podhoreckie Andrzeja Potockiego (dalej Podh) XII 13/1.

87 List kardynała Radziejowskiego do paszy kamienieckiego, 9 VIII 1699, Relacya po-
selstwa JW. JMCi Pana Stanisława Małachowskiego..., s. 98. 

88 Relacya Kommissyi in Anno 1699..., s. 76.
89 Tamże.
90 Datę tę prawidłowo ustalił A. Gliwa, tenże, Poselstwo Stanisława Mateusza Rzewu-

skiego..., s. 121.
91 Na wzór dywanu sułtańskiego w ejaletach funkcjonowały dywany (rady) prowincjo-

nalne kierowane przez bejlerbeja (gubernatora i najwyższego dowódcę wojskowego 
w ejalecie). W dywanie zasiadali wysocy urzędnicy skarbowi, duchowni i wyżsi ofi-
cerowie, D. Kołodziejczyk, Podole pod panowaniem..., s. 26. 

92 Relacya Kommissyi in Anno 1699..., s. 77.
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wie przyszłego statusu Chocimia. Rzeczypospolita pragnęła, aby nadal nale-
żał do hospodara mołdawskiego, nie godząc się na uczynienie z niego bazy 
tureckiej93. Ahdname — czyli cesarski dokument ratyfikujący układ zawarty 
przez Stanisława Małachowskiego w Karłowicach został wręczony Rzewu-
skiemu dopiero w październiku 1699 r.94

Ewakuacja Kamieńca Podolskiego rozpoczęła się 5 września, kiedy to 
Turcy rozpoczęli wywożenie największych dział. Kahraman pasza prosił, 
aby Polacy nie podchodzili pod tureckie tabory, ostrzegając, że może stać 
się to przyczyną wzajemnych zatargów i nieprzyjemności. Sytuacja w Ka-
mieńcu była napięta i pasza nie ukrywał, że dochodziło do buntów załogi, 
która nie mogła pogodzić się z decyzją o opuszczeniu miasta. Do większych 
zamieszek doszło przy wyprowadzeniu najcięższych dział i zdejmowaniu 
zawieszonej w katedrze95 chorągwi sułtańskiej. Hospodar zażądał od komi-
sarzy, aby Polacy również rozpoczęli ewakuację fortec mołdawskich. Strona 
polska odpowiedziała, że przekazanie ich może nastąpić tylko równocześnie 
z odebraniem Kamieńca. Reakcją strony tureckiej było oświadczenie Kah-
ramana paszy, że nie wyjdzie z Kamieńca, dopóki nie otrzyma od hospoda-
ra mołdawskiego kwitu zaświadczającego o uwolnieniu od wojska polskie-
go tamtejszych fortec. Komisarze ustalili termin przekazania tych terenów 
na 18 września, zarazem żądając od paszy oddania Kamieńca tego samego 
dnia. Hospodar mołdawski domagał się również wynagrodzenia wszelkich 
krzywd, jakie jego obywatele ponieśli od Polaków. Marcin Kątski obiecał 
wyznaczyć w ciągu trzech tygodni po odebraniu Kamieńca specjalnych ko-
misarzy, którzy wraz z mołdawskimi mieli zająć się rozsądzeniem wszel-
kich sporów. Na oświadczenie hospodara, że został przez stronę polską we 
wszystkim usatysfakcjonowany, Kahraman pasza oznajmił komisarzom, że 
przekazanie miasta nastąpi za dwa dni. Prosił, aby wojska polskie pozosta-
wiły dla Turków trakt żwaniecki. W ostatniej chwili doszły do komisarzy 
informacje, że Turcy planują pozostawić miasto zrujnowane96, a mieszkań-
ców zabrać ze sobą. W liście pisanym do hetmana wielkiego koronnego Sta-
93 O tureckich planach fortyfikacji Chocimia i przeniesienia tam garnizonu z Kamieńca 

doniósł hetmanowi Stanisławowi Jabłonowskiemu w drugiej połowie kwietnia wy-
słannik seraskiera Hadżi Jusuf Paszy, A. Gliwa, Poselstwo Stanisława Mateusza Rze-
wuskiego..., s. 124. 

94 Tamże, s. 130.
95 Po zdobyciu Kamieńca przez Turków katedra św. Piotra i Pawła została zamieniona 

na meczet sułtański, D. Kołodziejczyk, Podole pod panowaniem..., s. 188.
96 Turcy, opuszczając Kamieniec, celowo psuli domy i kamienice. Przybyli pod mia-

sto wraz z wojskiem polskim mieszczanie płacili im za zaniechanie tych czynności. 
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nisława Jabłonowskiego towarzyszący komisarzom Jan Strutyński donosił, 
że „Turcy domy, kamienice rujnują, żelaza wyrywają itd.”97

Na wysłany w tej sprawie list (podkreślono, że jest to wbrew traktatom 
karłowickim) Kahraman pasza, broniąc się, odpowiedział, że jeżeli dochodzi 
do takich incydentów, to tylko ze względu na samowolę janczarów, z który-
mi nie jest w stanie sobie poradzić. Zaproponował komisarzom przysłanie 
do miasta oddziału rajtarów, który miałby czuwać nad porządkiem. Komi-
sarze, obawiając się, że mogłoby to być wyłącznie powodem dalszych za-
drażnień, wyrazili kategoryczny sprzeciw98. Do uroczystego przekazania 
miasta w dniu 22 września zaprosił komisarzy Kahraman pasza w liście da-
towanym dzień wcześniej99.

Już w maju 1699 r. do Okopów Świętej Trójcy zaczęła zjeżdżać na sej-
mik szlachta podolska. Pierwszy z odbytych tam sejmików miał miejsce 25 
maja. Dwa kolejne odbyły się już we wrześniu100. Ostatni z nich, który roz-
począł się 18 września pod przewodnictwem księcia Michała Wiśniowieckie-
go, przerwany został na wiadomość o zbliżającej się ku końcowi ewakuacji 
tureckiej. Cztery dni później po dziękczynnej mszy, odprawionej w kaplicy 
Okopów Świętej Trójcy101 przez ks. Jerzego Szornela w asyście prawosław-
nego biskupa lwowskiego Józefa Szumlańskiego, wojsko polskie ruszyło do 
opuszczanej przez Turków twierdzy.

We wtorek 22 września wojska polskie wkroczyły na Podzamcze od stro-
ny Zinkowiec102. Na ich czele szło 200 rajtarów, komisarze (przewodniczył 
im pod nieobecność Józefa Bogusława Słuszki wojewoda kijowski Marcin 

Za kamienicę zw. Browarowską Ormianin Ferdzibasz zapłacił 10 lewów tureckich, 
CDIAUK, Fond 39, op. 1, spr. 55, k. 158v.–159.

97 List Strutyńskiego do S. Jabłonowskiego, 13 IX 1699 [w:] Gabinet medalów polskich, 
wydał E. Raczyński, Poznań 1841, t. II, s. 58.

98 Relacya Kommissyi in Anno 1699..., s. 78–81.
99 A. Gliwa, Sprawa zwrotu Kamieńca..., s. 87. 
100 J. Stolicki, Egzulanci podolscy (1672–1699). Znaczenie uchodźców z Podola w życiu 

politycznym Rzeczypospolitej, Warszawa 1994, s. 111.
101 Marcin Kątski wycofał oddziały polskie z Żwańca, kiedy zbliżyły się tam oddziały 

Ibrahima sandżakbeja nikopolskiego.
102 Opis odebrania Kamieńca w: dr Antoni J. (A.J. Rolle), Pod krzyżem [w:] tegoż, Nowe 

opowiadania historyczne, Lwów 1878, s. 66–79; Relacya Kommissyi in Anno 1699 
circa evacuationem Kamieńca..., s. 81–85; Miscellanea ks. Romualda Bogdano-
wicza 1697–1700, AGAD, Zbiór A. Czołowskiego 465, s. 99–105; Odebranie Ka-
mieńca i co po odebraniu jego przytrafiło się, Ossol., Rkps 253/II, k. 61v.; Сводная 
галицко-русская летопись с 1600–1700 год, Львов 1874, составил Александр 
Петрушевичь, c. 683–684. 
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Kątski) z licznym pocztem dworzan. Na każdym skrzydle szło po 400 ka-
walerii, a pochód zamykało 2000 piechoty eskortującej kilkanaście dział103. 
W tyle znajdowali się dawni mieszkańcy Kamieńca, z niecierpliwością ocze-
kujący na powrót do domów, jak również i ci, którzy z miejscem tym wiąza-
li swoją przyszłość104. Naprzeciw zbliżającemu się do Kamieńca orszakowi 
wyszli Ruską Bramą janczarowie, a Zamkową oddziały Lipków i Turków 
(każdy po około 200 ludzi). Za nimi ukazał się Kahraman pasza w otocze-
niu Ibrahima sandżakbeja nikopolskiego i hospodara mołdawskiego Antio-
cha Cantemira. Towarzyszył mu oddział tureckich żołnierzy i kapela. Kie-
dy oba orszaki stanęły naprzeciw siebie na odległość strzału armatniego, 
nastąpiło wzajemne przekazanie sobie rezydentów (tureckich z obozu pol-
skiego i polskich z tureckiego). Po wymienieniu wzajemnych grzeczności 
komisarze zostali zaproszeni przez Kahramana paszę do wielkiego namiotu, 
rozpiętego na placu przed Nowym Zamkiem. Po przemówieniach i poczę-
stunku, na rozkaz paszy, aga janczarów wręczył Kątskiemu safianowy wo-
rek z kluczami od miasta. Kahraman pasza odebrał zaś kwit zaświadczający 
o oddaniu przez Rzeczypospolitą fortec mołdawskich. Po wymianie trady-
cyjnych podarunków (Kątski podarował paszy drogi diamentowy pierścień, 
w zamian za co ten zwrócił wolność pięciu niewolnikom i swojemu ormiań-
skiemu tłumaczowi) nastąpiło wzajemne pożegnanie. Na koniec Kahraman 
pasza ostrzegł komisarzy, aby uważnie sprawdzili, czy w mieście nie ma 
podłożonych prochów105. Następnie konwój turecki ruszył w kierunku mo-
stu pontonowego na Dniestrze. Wojsko polskie natychmiast postawiło war-
ty przy jedynej otwartej bramie miejskiej — Bramie Zamkowej. Z obawy 
przed zamieszkami i możliwością zaminowania miasta nie wpuszczono do 
niego jego dawnych obywateli. Do miasta wszedł jedynie oddział gen. Jana 
Gerarda Koszkiela106. Znajdujący się w nim inżynierowie i saperzy mieli 

103 Relacya Kommissyi in Anno 1699..., s. 81.
104 Wśród nich znajdowało się również duchowieństwo — jezuici, dominikanie, fran-

ciszkanie, panny dominikanki, a także kapłani ormiańscy, kapelani bractwa — księża 
Asłanowicz i Faruchowicz, którym towarzyszył ks. Romuald Bogdanowicz. Przybył 
także trynitarz — Ormianin ks. Michał, uczestnik redempcji z 1688 r. i 1690 r., A.J. 
Rolle, Pod krzyżem [w:] tegoż, Nowe opowiadania historyczne, Lwów 1878, s. 59.

105 Według relacji ks. Romualda Bohdanowicza rzeczywiście miano później znajdować 
prochy, poupychane po kominach, piecach i między kaflami, Miscellanea ks. Romual-
da Bogdanowicza (1697–1700), AGAD, Zbiór Aleksandra Czołowskiego 465, s. 101.

106 W literaturze tematu zawsze używano tylko jego nazwiska (nawet A.J. Rolle), autor-
ka ustaliła jego imię na podstawie wypisów z kamienieckich metrykalnych ksiąg ka-
tedralnego kościoła, LNB, Fond A. Czołowskiego 2284 III, s. 1. 



38

Miasto trzech nacji

sprawdzić, czy miasto jest czyste od min i prochów. Tego dnia do miasta zo-
stał jeszcze wpuszczony wraz z kilkunastu duchownymi ks. Jan Dłużewski, 
sufragan chełmski, administrator biskupstwa kamienieckiego. Z tamtejszych 
kościołów oraz ze znajdujących się przy nich cmentarzy usunęli oni szczątki 
pochowanych tam Turków (na samym cmentarzu przy katedrze zniszczono 
prawie 200 nagrobków). W środę 23 września ozdobiono stojący przy kate-
drze minaret drewnianą statuą Najświętszej Maryi Panny, umieszczoną na 
tureckim półksiężycu. W katedrze stanął nowy drewniany ołtarz. Następnego 
dnia kościół został konsekrowany. Za opatrzność bożą uznano zakwitnięcie 
w ciągu jednej nocy (tuż po poświęceniu kościoła i cmentarza) rosnącej na 
cmentarzu katedralnym starej jabłoni. Tłumaczono sobie to w ten sposób, 
„że się samemu Bogu podoba, że ta Forteca do Chrześcijańskiego przywró-
ciła się Guberniam”107.

24 września komisarze wydali akt, w którym przekazali meczet znajdują-
cy się przy Polskiej Bramie nowo sprowadzonemu do Polski zakonowi try-
nitarzy. Ze względu na niedogodność tego terenu postawiono tam browar, 
a zakonnicy rozpoczęli w 1712 r. budowę drewnianego kościółka w miejscu, 
gdzie stał zapisany im przez Dominika Chocimirskiego dworek108. W piątek 
25 września miało miejsce uroczyste nabożeństwo dziękczynne, w czasie 
którego kazanie wygłosił ks. Jan Dłużewski. Po odśpiewaniu Te Deum Lau-
damus i publicznej procesji piechota oddała honorową salwę armatnią.

Poważnym problemem stała się kwestia powrotu do Kamieńca prawosła-
wia109. Nie udało się objąć w posiadanie cerkwi św. Jana Chrzciciela110 ks. 
Józefowi Szumlańskiemu, prawosławnemu biskupowi lwowskiemu111. Uda-

107 Odebranie Kamieńca i co po odebraniu jego przytrafiło się, Ossol., Rkps 253/II, 
k. 61v.

108 A.J. Rolle, Zameczki podolskie na kresach multańskich, Warszawa 1880, t. II, s. 298– 
-299.

109 Na pewno nie sprzyjał temu również fakt, iż Porta w 1681 r. wymogła na patriarsze 
carogrodzkim Jakubie erygowanie nowej metropolii kamieniecko–podolskiej. Znajdo-
wała się ona do pokoju karłowickiego pod bezpośrednią władzą patriarchy konstanty-
nopolskiego, A. Mironowicz, Kościół prawosławny w dziejach dawnej Rzeczypospo-
litej, Białystok 2001, s. 225.

110 Zamieniona przez Turków na meczet wielkiego wezyra Ahmeda Köprülü, D. Koło-
dziejczyk, Podole pod panowaniem..., s. 188.

111 Szczegółowe informacje na temat kontrowersyjnej postaci władyki lwowskiego, a od 
1700 r. biskupa unickiego, zob. M. Andrusiak, Józef Szumlański, pierwszy biskup 
unicki lwowski (1667–1708), Lwów 1934 oraz A. Mironowicz, Kościół prawosławny 
w dziejach dawnej Rzeczypospolitej, Białystok 2001. 
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ło mu się wprawdzie wjechać do miasta, ale na wyraźne żądanie komisarzy 
musiał natychmiast je opuścić. Komisarze już wcześniej zostali uprzedze-
ni o zamierzeniach prawosławnego biskupa lwowskiego. Król w liście z 19 
lipca prosił ich, aby nie dopuścili do tego, wyrażając życzenie, by osiedla-
jący się w Kamieńcu Rusini wyznawali grekokatolicyzm112.

„Tak pilno żądamy po Uprzejmościach i Wiernościach waszych, żebyście 
nie pozwalali ullo imaginabili modo, aby tam Schizma wcisnąć się miała i że-
byście nie dopuszczali possessyi Pomienionemu Wielebnemu Episkopowi [Jó-
zef Szumlański — R.K.–M.] tych cerkiew pokądby publicam coram Clero et 
populo utriusque Ritus nie odnowił Fidei Prosessionem, i pokądby poprzysię-
żonej już od siebie Pospólstwu nie ogłosił Unii”113.

W tym czasie stanowisko Augusta II wobec prawosławia było co naj-
mniej dwuznaczne. Bowiem król w liście pisanym do komisarzy 22 sierpnia 
1699 r. zajął odmiennie skrajne stanowisko: „(...) mianowicie rithus graeci 
(in praeiudicium prawa i konstytucyjej) ludziom żadnej wiolencyjej czynić 
nie pozwalali... Osobliwie duchowieństwo aiusdem rithus graeci przy daw-
nych prawach trzymali i świątynie pańskie jako ante hostilitatem były in pos-
sessione onych, oddali”114. Komisarze zgodnie z konstytucją sejmową, która 
zatwierdziła postanowienie dotyczące dyskryminacji religii prawosławnej 
w Kamieńcu — „w tymże mieście ludzie religii Greckiej disuniti mieszkać 
nie mają”115, wydali 25 września rozporządzenie, aby wszystkie cerkwie 
w Kamieńcu zostały opieczętowane aż do wydania dalszych dyspozycji. 
Cerkiew św. Jana została oddana unitom diecezji przemyskiej. W sprawie 
wolności dla religii prawosławnej interweniował jeszcze hospodar mołdaw-
ski. Domagał się dla prawosławnych swobody praktyk religijnych, obie-
cując zarazem na swoim terenie protekcje dla księży katolickich116. Także 
szlachta województwa kijowskiego zabrała głos w ich obronie, nakazując 
swoim reprezentantom na sejm, aby za wszelką cenę domagali się anulowa-
nia postanowienia o zniesieniu religii prawosławnej w Kamieńcu, obstając, 

112 Kopia listu do Ichmciów PP komisarzy, do traktatów z Portą naznaczonych, od króla 
Jmci Polskiego Augusta II, aby Religii Schizmatyckiej do Kamieńca wcisnąć się nie 
pozwolili, 19 VII 1699 [w:] Relacya JWJMCi Pana Stanisława Małachowskiego..., 
s. 88–89.

113 Tamże, s. 88.
114 Podaję za J. Stolicki, Powrót Podola..., s. 143.
115 VL, Petersburg 1860, t. VI, s. 35.
116 S. Humiecki do hospodara wołoskiego, 8 IX 1700, APKr., ADzT 385, s. 85–86.
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by wyznawcy tej religii pozostawali tam przy swoich dawnych prawach117. 
Zabiegi te nie przyniosły jednak pozytywnych skutków. Prawosławna Cer-
kiew Świętej Trójcy dostała się bazylianom, którzy do Kamieńca przybyli 
w 1718 r., sprowadzeni przez unickiego metropolitę ruskiego, ks. Atanaze-
go Szeptyckiego118.

Ostatnie zarządzenie komisarzy dotyczyło przekazania wszystkich ufor-
tyfikowanych przez Turków miejsc na rzecz państwa. Właściciele gruntów, 
na których powstały nowe fortyfikacje, mieli zostać zaspokojeni we wszel-
kich roszczeniach. Mimo tego kamienieccy mieszczanie odmówili w 1708 r. 
Marcinowi Kątskiemu poprawienia wybudowanej przez Turków kordegar-
dy, tłumacząc się, że obawiają się pociągnięcia do odpowiedzialności przez 
spadkobierców gruntu, na którym się znajdowała119. Kątski jako generał 
podolski i dożywotni komendant fortecy kamienieckiej miał przywilej roz-
sądzania sporów o prawa do gruntów w mieście i rozporządzania pustymi 
placami, „co do których nie znaleźli się posesorowie”120.

Nie wszyscy Turcy opuścili w 1699 r. Kamieniec. Wprowadzający się 
z powrotem do swoich posiadłości ojcowie jezuici sąsiadowali z ,,biednym 
janczarem’’121. Niektórzy pozostali tam, aby prowadzić interesy handlowe, 
jak na przykład Hadżi Mustafa, Deli Mustafa i Kara Hasan122. Wraz z usa-
dowieniem się załogi tureckiej w sąsiednim Chocimiu kontakty między oby-
watelami Rzeczypospolitej i Porty Ottomańskiej stały się codziennością. 
W Kamieńcu niejednokrotnie gościli tureccy żołnierze i kupcy. Czasami do-
chodziło do niewielkich zatargów, jak na przykład w 1723 r., kiedy pijący 
u Antoniego Szymańskiego Turek nie miał czym zapłacić za alkohol123.

117 Архив Юго-Западной России издаваемый коммиссиею для разбора древних актов 
состоящей при Кіевском, Подольском и Волынском Генерал Губернаторе (dalej 
AJZR), ч. (dalej cz.) II, т. (dalej t.) III, Кіев 1910, c. 83.

118 W latach 1744–1745 odbudowali oni Cerkiew Świętej Trójcy, LNB, Fond Ossoliń-
skich, 2412 II, k. 32; A.J. Rolle omyłkowo podaje 1722 r. jako datę ich przybycia, ten-
że, Zameczki podolskie na kresach multańskich, t. II, Kamieniec Podolski, Warszawa 
1880 (reprint Poznań 2004), s. 237.

119 CDIAUK, Fond 39, op. 1, spr. 53a, k. 113.
120 Tamże, k. 97v.–98v.
121 Archivum Romanum Societatis Jesu (dalej ARSJ), Hist. Pol., 57 f. 15 v. — składam 

głębokie podziękowanie Pani dr Jolancie Sroczyńskiej za udostępnienie mi materia-
łów z tego archiwum. 

122 A.J. Rolle, Pamiętnik delegatów kamienieckich [w:] tegoż, Sylwetki historyczne, seria 
VIII, Kraków 1892, s. 6.

123 CDIAUK, Fond 39, op. 1, spr. 55, k. 289v.
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Problemowi przyszłych losów Kamieńca poświęcono stosunkowo dużo 
miejsca w konstytucjach sejmowych 1699 r. Konstytucja zatytułowana Liber-
tacya województwa i miasta Kamieńca Podolskiego przyniosła tym terenom 
wiele korzyści. Kamieniec wraz z województwem został na 10 lat zwolnio-
ny od płacenia podatków, a miasto ponadto jeszcze od hiberny i wszelkich 
świadczeń na rzecz wojska, starosty i wojewody. Zostały mu potwierdzo-
ne wszystkie nadane wcześniej przywileje. Przywrócono przeniesiony do 
Jazłowca po 1672 r. jarmark, wyznaczając jego dzień na święto Narodze-
nia Najświętszej Maryi Panny (8 września). Do niekoniecznie chwalebnych 
postanowień należy jednak zaliczyć zakaz osiedlania się w mieście Żydom 
i dyzunitom. W sprawie samej twierdzy zadeklarowano rozpoczęcie prac nad 
jej umocnieniem oraz postanowiono, aby po śmierci Marcina Kątskiego na 
trzyletnią kadencję powoływać na komendanta Kamieńca szlachcica–kato-
lika. Posiadających prywatne oddziały zobowiązano do trzymania swoich 
ludzi w posłuszeństwie. W drugiej konstytucji nałożono na szlachtę obowią-
zek oddawania cudzych poddanych, zbiegłych na czas wojny124.

W najbliższym czasie zajęto się również kwestią zapewnienia miastu bez-
pieczeństwa. 4 października 1699 r. hetman Stanisław Jabłonowski wydał 
ordynans, w którym przydzielił do Kamieńca załogę. W jej skład wchodziło 
siedem regimentów piechoty — królewicza Jakuba pod dowództwem gen. 
Jana Gerarda Koszkiela, kasztelana krakowskiego Stanisława Jabłonow-
skiego, markiza d’Arquiena, gen. Michała Brandta, marszałka nadworne-
go koronnego Józefa Karola Lubomirskiego, kasztelana elbląskiego Jana 
Czapskiego i krajczego koronnego Tomasza Działyńskiego; po jednej cho-
rągwi kozackiej — starosty rzeszyckiego Andrzeja Rzeszyckiego, starosty 
radoszyckiego Stanisława Derszniaka i chorążego horodelskiego Mikołaja 
Radeckiego oraz kompania dragońska artylerii koronnej pod dowództwem 
wojewody kijowskiego Marcina Kątskiego125.

Po zakończeniu obchodów przekazania twierdzy odbył się w Kamieńcu 
sejmik — pierwszy po ponaddwudziestosiedmioletnim okresie wygnania. 
Wybrano na nim posłów do króla i najwyższych dostojników, którzy w imie-
niu województwa mieli prosić o opiekę i pomoc w przywracaniu na Podolu 
dawnego stanu rzeczy. Nie godzono się na ten punkt konstytucji sejmowej, 
który mówił, aby „trzyletni jaki komendant zawiadywał kamieniecką forte-
cą”126. Do rewizji ksiąg miejskich pozostawionych w Kamieńcu przez Tur-

124 VL, Petersburg 1860, t. VI, s. 35.
125 CDIAUK, Fond 38, spr. 37, k. 12v.–13.
126 Tamże, k. 7.
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ków wyznaczono sędziego grodzkiego kamienieckiego Stanisława Mako-
wieckiego i podczaszego trembowelskiego Stanisława Telefusa.

Powrót Kamieńca i tamtejszych ziem do Rzeczypospolitej zaktywizował 
szlachtę sąsiednich województw do obrony własnych interesów na zbliżają-
cym się sejmie. Podobnie było i z mieszczanami innych wschodnich miast. 
Najbardziej szczegółowe zalecenia otrzymali w tej sprawie udający się do 
Warszawy reprezentanci Lwowa127.

Ewakuacja Turków z Kamieńca zachowała się w pamięci Polaków jako 
wydarzenie wielkiej wagi. Podczas rozstania się podkreślano przyjacielski 
charakter wzajemnych stosunków128. Wydarzenie to upamiętniono w różny 
sposób. Jeszcze w 1699 r. została wydana w Krakowie Carmen triumphale 
Augusto II Poloniarum Regi. Post receptum Camenecum Podoliam, Ukrai-
nam etc Incruento victori. Dzieło to zadedykowali Augustowi II jezuici pro-
weniencji polskiej. Na karcie tytułowej przedstawiono w alegoryczny sposób 
króla zdejmującego kajdany niewolnicze z mieszkańców Kamieńca, któremu 
bogini Wiktoria oddaje klucze do miasta. W tle znajduje się zamek, z którego 
uciekają niosący swój dobytek Turcy129. Z tej okazji wybity został również 
medal130. Na awersie przedstawiono popiersie króla w koronie z napisem 
wokoło: D[ei] G[ratia] FRID[ericus] AUGUST[us] POLONIARUM REX 
SAX[oniae] DUX ET ELECTOR i datą 1699. Na rewersie przedstawiono 
widok twierdzy znajdującej się na skraju skalnej przepaści, połączonej mo-
stem z miastem. Z przodu znajduje się postać klęczącej niewiasty z koroną 
na głowie, która jedną ręką wskazuje na twierdzę, a w drugiej trzyma tar-
czę z głową Meduzy. Wokół umieszczony jest napis: CAMIENIEC IN PO-
DOLIA. GLORIOSE RECUPERATUM. D[ie] 22 SEPT [embris]. W polu 
zaś rok 1699. Na obrączce umieszczono jeszcze słowa: DIVINO ANNUEN-
TE NUMINE EX VOTO NON INIQUO NON INIUSTO FELICITER ET131.

127 Instrukcja Panom Ablegatom miasta Lwowa na sejm Anno 1699 [w:] Pamiętnik dzie-
jów polskich. Z akt urzędowych lwowskich i rękopisów zebrał ks. Sadok Barącz, Lwów 
1855, s. 112.

128 Awizy Warszawskie, Mariampolskie i Lwowskie z punktami przydane z Krakowa 1699 
wydane, BK, Starodruk 2397/18.

129 Carmen triumphale Augusto II Poloniarum Regi. Post receptum Camenecum, Po-
doliam, Ukrainam etc Incruento victori, Ossol., Starodruk XVII 18224 IV.

130 E. Raczyński sugeruje, że został on wybity przez Augusta III, który starając się o ko-
ronę polską, pragnął przypomnieć zasługi ojca, Gabinet medalów polskich..., Poznań 
1841, t. II, s. 56–57.

131 Tamże, nr 298 oraz Історія города Каменца–Подольського, „Сборник сведений...”, 
c. 186–187.
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Szczególnie szlachta podolska zachowała wdzięczność Augustowi II aż do 
jego śmierci. Wacław Rzewuski dał tego wyraz w utworze Żal publiczny po 
nieopłakanej wiekami śmierci (...), w którym pisał:

„(...) Kamieniec Turkom odebrał bez wojny
Kraj od czambułów uczynił spokojny
A te co bujnie wysławiają go role
Wydarł z rąk Poganom obfite Podole (...)”.132

Ostateczne uregulowanie stosunków polsko–tureckich nastąpiło w 1703 r., 
kiedy to dokonano rozgraniczenia wzajemnych posiadłości. To kilkuletnie 
opóźnienie związane było z działaniami zbrojnymi, jakie toczyły się w tych 
okolicach w czasie wojny północnej. Po raz pierwszy zabrano się do tego 
w 1701 r., kiedy kategorycznie zaczęła upominać się o to strona turecka133. 
Nie można było jednak dojść do porozumienia, gdyż Turcy i Tatarzy stale 
wysuwali zastrzeżenia i domagali się korekty na swoją korzyść. Po stronie 
polskiej obawiano się, aby wzajemne roszczenia nie stały się przyczyną ko-
lejnego konfliktu. W 1703 r. na sejmie obradującym w Lublinie hetman wiel-
ki koronny Hieronim Lubomirski przestrzegał: „Kamieniec także w tych ko-
niunkturach za nastąpieniem rozgraniczenia, z którego uróść może pretensja 
jaka, powinien być w osobliwszej konsyderacjej i opatrzeniu, bo tameczne 
praeasidium bez munderunku, bez lenungów bardzo mizerne”134. Specjal-
nie wyznaczeni komisarze (wojewoda podolski Franciszek Dzieduszycki, 
wojewoda bracławski Marcin Chomentowski, koniuszy koronny Jan Ko-
niecpolski, podstoli koronny Stefan Humiecki), po ciężkich sporach doty-
czących poszczególnych miejscowości (Turcy domagali się m.in. Raszkowa 
i Kamionki), uzgodnili w końcu linie rozgraniczenia135. Niektóre słupy gra-

132 Podaję za: A. Lisek, Rola Kamieńca Podolskiego dla obozu stanisławowskiego w wo-
jewództwie podolskim w latach 1773–1736, RPrz., t. XLI (2005), z. 4, s. 4.

133 Instrukcja JKMci PNM Wielmożnym Urodzonym z Senatu i Koła Rycerskiego Komi-
sarzom do odnowienia dawnych granic koronnych od Państwa Tureckiego et Senato 
Consilio naznaczonych RP 1701, AGAD, Zbiór A. Czołowskiego 16, s. 39–40.

134 Charakterystyka wojska polskiego i projekt usprawnienia jego organizacji na sejmie 
1703 r. [w:] Wypisy źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej, pod red. T. Nowaka, 
z. 7, opr. J. Wimmer, Warszawa 1953, s. 30. 

135 Zob. Relacya rozgraniczenia polskiego z państwem tureckim in Anno 1703 odprawio-
nego uczyniona przez tegoż JWJMci Pana Stefana Humieckiego wojewodę podolskie-
go na sejmie walnym grodzieńskim in Anno 1718 [w:] Relacya poselstwa JWJMci 
Pana Stanisława Małachowskiego..., s. 99–110.
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niczne przetrwały do końca XIX wieku. Taki słup z napisem: „wodna gra-
nica z Turkami 1703 r.” zachował się u ujścia do Dniestru rzeki Jahorłyk136. 
Jednak Porta Ottomańska nie zamierzała zrezygnować z planów korekty 
granicy polsko–tureckiej, o czym Rzeczypospolita przekonała się w trakcie 
trwania wojny północnej.

Traktat karłowicki przyniósł przełom w spojrzeniu na Orient. Od XVIII 
wieku do Polski dociera nowy obraz Turka, który zmienia całkowicie świa-
domość społeczną. Wiek XVIII zapoczątkował stopniowy okres upadku po-
litycznego obu tych państw. Postępujące w obu krajach rozprężenie aparatu 
administracyjnego, zanik siły militarnej, a tym samym i znaczenia politycz-
nego, spowodował, że w tym okresie tak naprawdę, ani Turcja dla Polski, 
ani Polska dla Turcji nie jest już groźna. Na arenie wydarzeń na południo-
wym wschodzie Europy występują już nowe siły, groźne zarazem dla obu 
tych państw: Rosja i Austria. Jednak jeszcze u części szlachty zachował się 
obraz Turcji jako odwiecznego wroga — i Polski jako przedmurza chrześci-
jaństwa. Taka postawa widoczna była do lat 30. XVIII stulecia (okres wojny 
północnej i wewnętrznego zamętu w Rzeczypospolitej). Na radzie senatu 10 
maja 1729 r. wojewoda sandomierski Jerzy Aleksander Lubomirski apelo-
wał o przeznaczenie stosownych funduszy na zaopatrzenie Kamieńca Po-
dolskiego, przypominając, że Turcy nie raz już dali przykład [na Węgrzech] 
zwyczaju ubiegania się o opuszczone fortece137. Słaba i na wpół tylko suwe-
renna Rzeczypospolita nie mogła już odgrywać roli muru obronnego, tym 
bardziej że z tą funkcją wiązało się dysponowanie odpowiednią siłą militar-
ną. Stopniowo część społeczeństwa polskiego zmieniała swoją postawę wo-
bec dawnego przeciwnika. U niektórych osób wytwarzało się przekonanie 
o wspólnych interesach Polski i Turcji. W Wysokiej Porcie zaczęto widzieć 
gwaranta polskiej suwerenności i naturalnego opiekuna „złotej wolności”. 
Członkowie kolejnych konfederacji: tarnogrodzkiej, dzikowskiej i barskiej 
u południowego sąsiada szukali wsparcia, pomocy militarnej i azylu138. Ze 
względu na swoje położenie geograficzne Polska (a tym bardziej Kamieniec 

136 Ziemie dawnej Polski i sąsiednich krajów słowiańskich opisane pod względem fizycz-
no–geograficznym przez dra. Antoniego Rehmana, Lwów 1904, t. II, s. 17 oraz: Słow-
nik geograficzny królestwa polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. B. Chle-
bowskiego, W. Walewskiego, F. Sulimierskiego, t. III, Warszawa 1882, s. 372.

137 Szerzej na ten temat pisał J. Kurek, Przełom roku 1699 w stosunkach polsko–tureckich 
a przemiany w postrzeganiu Orientu przez szlachtę polską, ,,Balcanica Posnaniensia. 
Acta et Studia XIII’’, Poznań 2003, s. 175–181.

138 J. Tazbir, Polska przedmurzem Europy, Warszawa 2004, s. 120.
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Podolski) od dawna wystawiona była na wpływy Orientu. Sąsiedztwo z ta-
jemniczym a barwnym i egzotycznym światem islamu oddziaływało silnie 
na Polskę. Stosunki handlowe, szlaki komunikacyjne, poselstwa i podróże 
(a wcześniej jeszcze wojny), wszystko to sprzyjało przenikaniu do Polski 
wpływów Orientu.
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