CHRZEŚCIJAŃSTWA

Podole przedstawiało najprzód, równie jak Wołyń, .grupę kilkunastu
wielkich, magnackich fortun. Międzybożczyzna Sieniawskich nad
górnych Bohem i Bożkiem obejmowała przestrzeń 30 mil kwadratowych, włość Jazłowiecka mil kw. około 18, włość Gródecka 12,
starostwo Barskie mil kw. 33, włość Ladawska 9 mil kw. Takich
jednak obszarów, jak na Polesiu wołyńskim, wiele tu być nie mogło...

Zamek w Żółkwi, własnym sumptem wzniesiony przez Żółkiewskich,
z których jeden, najdzielniejszy z dzielnych - Stanisław, poległ pod
słynną z historii Cecorą lecz jeszcze przedtem 44 razy wyruszał w
pole, a w liczbie tej i bitwa pod Kłuszynem, która mu utorowała
drogę na moskiewski Kreml...
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Dziesiątki zamków strzegły kresów Rzeczypospolitej. Już wiek XIV
odnotowuje ich obecność w Buczaczu, Czerwonogrodzie, Łopatynie, Olesku i Trembowli. W sto lat później przybywa ich w Jazłowcu
Pomorzanach i Zbarażu. Budownictwo XVI wieku powiększa
jeszcze liczbę zamków o Brzeżany, Czortków, Tarnopol, Zborów i
Husiatyn. W dalszych lat sto liczba zamków idzie już w dziesiątki
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Ostróg należał do najstarszych grodów na Wołyniu, a pierwsza
wzmianka o nim pochodzi z 1100 r. Nestor wspomina o mieście
z zamkiem należącym do wnuka Jarosława, ks. Dawida Igorowicza.
Ostrogskim nadał go ks. Lubart Giedyminowicz, ten, który wzniósł
zamek w Łucku. Daniło Ostrogski wybudował tu potężny zamek
gotycki. Ufortyfikował miasto ks. Wasyli Piękny, z którego fortyfikacji
pozostały dwie bramy miejskie: Tatarska i Łucka o pięknej attyce
renesansowej...

Jadącemu w roku 1677 z wielkim poselstwem do Turcji Janowi
Gnińskiemu polecił Sobieski, by starał się o pomoc Porty w
odzyskaniu straconych na rzecz Rosji ziem oraz zapewnił sułtana o
przyjaźni Rzeczypospolitej. Turcy ze swej strony obiecywali Polsce w
roku 1697 zwrot wszystkich zagarniętych przez nich po traktacie
Gdy napróżno Jan III Sobieski przez całe swe panowanie usiłował
buczackim ziem Rzeczypospolitej z wyjątkiem Kamieńca, w zamian
odzyskać Kamieniec z rąk tureckich, postanowił przynajmniej mieć
za zerwanie z Moskwą. Co więcej, obiecywali jeszcze
twierdzę powyższą na ciągłem baczeniu, nie dopuszczając do niej
rekompensatę w zdobytych ewentualnie na Rosji prowincjach...
żywności i poskramiać czynione z niej wycieczki. Jakoż hetman
wielki koronny, Stanisław Jabłonowski, mimo doznawanych
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przeszkód od Turków, wzniósł przy ujściu Zbrucza do Dniestru
szańce ziemnej warowni, którą nazwano Okopem na górze św.
Trójcy, blokadą Kamieńca Podolskiego...
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