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Королівський дозвіл на викуп Камінецького 
староства 1456 р.

В своїх материялах до істориї Поділя (Акты Барскаго ста
роства — Архивъ Юго-Зап. Россіи, ч. VIII т. 1 і 2) я подав був 
деякі материяли до справи заставу й викуплення Камінецького 
староства з рук Бучацьких: 1442 р. кор. Вол оди слав записав Ка- 
мінецьке староство тодїшньому подільському старості Фридриху 
(Теодорику) Бучацькому за ріжні заслуги в сумі 3000 гривен (Бар
ское староство с. 286) і в руках Бучацьких староство Камінецьке 
зіставалось аж до 1464 р.. коли король Казимир викупив його з рук 
Фридрихового сина — Михайла Бучацького (Акти Бар. стар. І. 
с. 23). З низше поданого документу (перехованого в варшавській 
Коронній Метриці) довідуємось, що 1456 р. король Казимир дозво
лив був тодїшньому подільському воєводі* Грицьку Кердеєвичу з По
морян викупити Камінецьке староство у Фридрихового сина Бар
тоша Бучацького, аби тим ліпше подбав про оборону його від Та
тар. Але Кердеєвич, значить, не скористав з сього дозволу. Сам ко
роль не міг спромогтись на таку значну суму, в якій записано 
було староство, аж зробила ся можливим, як звістно, подільська 
шляхта, визначивши добровільно по одному волу з кождого лану 
і селянського господарства на викуп свого столичного замка (Длу- 
їош під 1463 р.).

Littera data pallatino Riczkoni exemere capitaneatum Camyene- 
censem.

Kazimirus, Dei gracia rex Polonie, magnus dux Littwanie, Rus*, 
sie, Prussieque dominus et heres. Significamus tenore presentium,
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quibus expedit universis, quomodo habito speciali respectu ad virtutis 
et merita fideique probitatem et obsequiorum studia, quibus magnifi- 
cus Hriczko de Pomorzan pallatinus Podolie, sincere nobis dilectus, 
primum genitori, deinde germano nostris carissimis, Polonie regibus, 
et demum nostre complacuit magestati, quem ipsis et nobis sua stre- 
nua opera, superioribus acta temporibus, comendabilem reddidere, ho- 
rum intuitu volentes eum gracie nostre prosequi favoribus et ad nostra 
obsequia reddere prompciorem, sibi _capitaneatum Camyenecensem 
terre nostre Podolie, in conflniis Thartarorum site, ut eiusdem tuicioni 
intendat, contulimus et dedimus ac illum de manibus generosi Bar
tholomei de Bucżacz in pecuniis, sibi inscriptis, in eodem exemendum 
et redimendum concessiraus, indulsimus, concedimusque et indulge- 
mus tenore presencium mediante, per eundem Hriczkonem cum omni 
jure et dominio, censibus, fructibus, redditibüs, obvencionibus, pro- 
ventibus, allodiis, prediis, curiis, agris, pratis, campis, silvis, sereptis, 
indaginibus, borris, gaijs, nemoribus, virgulis, stagnis, lacubus, paludi- 
buSj piscinis, fluviis, aquis et earum decursibus, molendinis aqualibus 
et ventilibus constructis et construendis ac eorum emolumentis, nec 
non cum omnibus venacionibus et aucupationibus tenendum, haben- 
dum, possidendum et utifruendum tamdiu, donec sibi aut suis suc- 
cessoribus summa pecuniarum, in qua dictum capitaneatum exemerit, 
per nos aut successores nostros fuerit integraliter persoluta; qua 
soluta, possessio et tenuta dicti capitaneatus Gamyenecensis ad nos 
et nostros successores devolvetur et redibit pleno iure, stacionibus 
tarnen nostris et iuribus regalibus semper salvis, — harum, quibus 
sigillum nostrum appensum, testimonio litterarum. Datum in con- 
vencione generali Pyotrkowiensi feria sexta post octavas Epiphaniarum 
Domini anno millesimo quadringentesimo quinquagesimo sexto.

Варшавський Головний Архив, Коронна Метрика кн. 11 л. 45.
М. Гру шевський.
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У львівського антиквария Іґля довелось міні в 1895 році ба
чити дуже гарно заховані (виглядали як нові!) примірники двох 
старих руських книжочок, з котрих одна до недавня була зовсім 
незвісна біблїоїраФам. Одинокий єї екземпляр, що переховуєть ся
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