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’КАМЯНЕЦЬКА АРТИЛЕРІЯ  
ПІСЛЯ ЇЇ ВИВЕЗЕННЯ ТУРКАМИ В 1699 р.:  
ДВА АРХІВНИХ СВІДЧЕННЯ 
 

СТАНІСЛАВСЬКИЙ В’ЯЧЕСЛАВ 
(Київ) 

 

Артилерія, яка на кінець турецького володарювання пере- 
бувала в Кам’янці-Подільському, мала настільки значну потуж- 
ність, а відтак – цінність, що питання про її підпорядкування при 
переході міста під польську владу окремо піднімалося в ході Кар- 
ловицьких переговорів. Досягти бажаного рішення про залишен- 
ня всієї артилерії в місті при виході звідти турецької залоги 
полякам не вдалося. Натомість Карловицька угода залишала Речі 
Посполитій певну надію на залишення в Кам’янці-Подільському 
міської артилерії, яка була захоплена турками в 1672 р. Принайм- 
ні, згідно з її третім пунктом, про це мав просити керівництво 
Османської імперії польський аблегат.  

Питання про артилерію продовжували ініціювати польські 
посли до Туреччини, а також представники верхівки Речі Поспо- 
литої при зверненнях до Порти та турецької адміністрації міста. 
Так, польський посол до Туреччини в 1699 р. Станіслав Жевусь- 
кий поряд з виконанням основного завдання – передачею осман- 
ській владі акту ратифікації Карловицького договору, повинен 
був наполягати на залишенні турками в Кам’янці артилерії при 
перепідпорядкуванні міста Речі Посполитій. Це питання С. Же- 
вуський піднімав перед представником великого візира Алек- 
сандросом Маврокордатосом у червні та в серпні того року.  

У серпні 1699 р. польський посол Рафал Лещинський отри- 
мав королівську інструкцію, де також було поставлене питання 
про повернення турками військового устаткування кам’янецької 
фортеці. І в розмові з великим візиром Амджазаде Хусейн-пашою 
в липні 1700 р. воно було актуалізоване цим польським дипло- 
матом.  

Комісари Речі Посполитої, відправлені для прийняття міста, 
мали королівську інструкцію, видану в лютому 1699 р., де було 
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вказано, що місто має бути передане разом з гарматами й боє- 
припасами. У серпні того ж року примас Польщі Міхал Радзейов- 
ський звертався своїми листами щодо кам’янецької артилерії  
до великого візира Амджазаде Хусейна-паші та кам’янецького 
Мустафи Кахраман-паші. Дискусія комісарів Речі Посполитої з 
кам’янецьким пашею щодо артилерії тривала протягом кількох 
місяців. 

Всі ці ініціативи з боку Речі Посполитої завершилися безре- 
зультатно – артилерія була повністю вивезена турками. Дані ж 
про її кількість дещо різняться. За записами Рашида-ефенді турки 
вивезли з Кам’янця 270 гармат і 23 мортири. А. Сементовський 
надто перевищив оборонний потенціал Кам’янця-Подільського 
при турецькій владі, зазначивши, що турки вийшли з міста з 800 
гарматами. Ю. Сіцінський писав про 270 гармат і 22 мортири. 
Знаючи про дослідження Д. Колодзєйчика, деякі сучасні дослід- 
ники для зручності оперували цифрою 200, як узагальнюючим 
числом одиниць артилерії на 1699 р., хоча видається, що варто 
наводити точнішу цифру, бо вона засвідчує суттєву якісну різни- 
цю. Про понад 200 гармат у турків писав І. Данилов, а про 200 гар- 
мат писала О. Пламеницька. Я. Століцький стверджує про вихід 
турків з міста з 260 гарматами. На жаль він не вказав джерело цієї 
інформації. Нині ж найбільш обґрунтовано виглядають дані зга- 
даного нами Д. Колодзєйчика, за даними якого в список артиле- 
рії, складений в червні 1669 р. турками, було внесено 227 гармат  
і 13 мортир.  

Є інформація і про подальше розміщення цієї артилерії. 
Рашид-ефенді писав, що вона опинилася в Бендерах і Аккермані, 
за даними Д. Колодзєйчика, вона розподілялася між кількома 
укріпленими осередками – разом з яничарськими частинами гар- 
мати та мортири спрямовувалися до Аккерману, Бендер, Очакова 
та інших замків між Дунаєм і гирлом Дніпра.  

Матеріали російського посольства в Османській імперії, яке 
на початку XVIII ст. очолював Петро Толстой, містять короткі 
згадки про наступне переміщення артилерії, котра була вивезена 
турками з Кам’янця-Подільського. В опублікованому описі імпе- 
рії міститься запис посла стосовно Аккермана (Білгороду) від 
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1703 р., в якому згадуються гармати вивезені з Кам’янця. Причо- 
му ця артилерія визначається як важлива складова оборонної 
спроможності Аккермана. Звірений мною з архівним докумен- 
том запис статейного списку звучить так: “Там фортеця, будова 
давня, від сухого шляху навкруги неї рів глибокий, башти не 
вельми великі, за давнім звичаєм, стіна звичайна ж, землею ззовні 
обсипана, та фортеця не має добрих укріплень, ані має достатньо 
артилерії, крім того, що вивезли в неї з Кам’янця-Подільського”.  

Однак довго кам’янецька артилерія в цьому місті не затри- 
малася. Підставою для такого висновку є віднайдені мною два 
документальні свідчення. Перше з них відноситься до 11 травня 
1705 р., коли російський дипломат отримав повідомлення від 
консула Рагузинської республіки Луки Барки щодо намірів ос- 
манської влади перевезти з Білгорода та навколишніх місць до 
Єні-кале гармати, які були доставлені туди з Кам’янця-Поділь- 
ського.  

Інформація від Л. Барки може сприйматися як сумнівна, бо 
вона позбавлена посилання на джерело. Поряд з цим вона могла 
трактуватися як правдива, бо подавалася в контексті інших за- 
ходів Стамбула, спрямованих на забезпечення свого захисту від 
можливого нападу з боку Росії.  

Так, у ній йшлося про суттєве посилення новозбудованої 
фортеці в Керченській протоці. Окрім цієї артилерії туди плану- 
валося доставити ще 60 гармат, сипаїв з провінції Сівас, 250 пуш- 
карів, військові припаси – бомби, ядра, порох, туди направлялися 
яничари з Кафи та її околиць. Одночасно мали бути здійснені 
захисні заходи й на іншому напрямку – передбачався перехід 
сипаїв з Румелії до дунайського прикордоння чи навіть до Дніпра 
з метою ремонту існуючих та будівництва нових фортифікацій- 
них споруд.  

Очевидно, вже незабаром П. Толстой упевнився в достовір- 
ності інформації від Л. Барки, отримавши її підтвердження. Про 
це можна зробити висновок із другого зі знайдених документаль- 
них свідчень. Вже 20 травня 1705 р. в зашифрованому листі до 
керівника російської дипломатією Ф. Головіна посол писав про 
відправку фермана, який стосувався переміщення з Білгорода та 
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інших місць гармат, котрі були привезені з Кам’янця-Подільсько- 
го. Вся ця артилерія мала бути доставлена в Єні-кале. Припускаю, 
що дане розпорядження було реалізоване. В цьому ж листі посол 
повторював з певними відмінностями повідомлену Л. Баркою 
інформацію про відправку турецького флоту до Єні-кале, куди 
планувалося перевезти 60 гармат, спрямування до цієї новозбудо- 
ваної фортеці яничарів та інших військовиків, майстрів і робітни- 
ків, доставку туди ж боєприпасів.  

 
  


