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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження. Володіння землею було одним з основних факторів, що визначав місце людини в середньовічному cоціумі, зокрема — серед його привілейованих верств, доступ до яких давала лише наявність бодай незначного земельного наділу будь-якої форми власності — дідичної чи умовної. Вивчення процесів набуття маєтку та засад володіння ним, що являє собою частину ширшої проблеми — осідання рицарства на землю, досі ще не привертало належної уваги українських істориків. Інкорпорація окремих регіонів, як то Галицької Русі й Західного Поділля до складу Польського королівства, Волині, Київщини — до Великого князівства Литовського, призвели до такого “феномену”, як майже повна відсутність регіональних досліджень у вітчизняній історіографії. Те саме належить констатувати і щодо вивчення регіональної специфіки поземельної власності: після учнів Володимира Антоновича та сплеску регіональних досліджень у 20-ті рр. XX ст. цій проблемі не приділялося належної уваги.
Дослідження первинних процесів роздачі поземельної власності та впливу на неї як внутрішніх факторів (надавча політика суверенів цієї території та наявність значної кількості прийшлої шляхти), так і зовнішніх обставин (військова служба, постійна загроза нападів з боку татар і волохів) дозволить з’ясувати обставини, котрі призвели до появи специфічного прошарку прикордонної (служилої, околичної) подільської шляхти, яка жила зі служби по охороні кордонів держави.
Власне в цьому ми вбачаємо актуальність даного дослідження, що присвячене формуванню поземельної власності подільської шляхти  специфічної рицарської спільноти, котра отримувала землю під умовою збройної служби по охороні південно-східних околиць Польського королівства. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження є складовою частиною комплексної наукової теми кафедри історії Національного університету "Києво-Могилянська академія": "Східно-Центральна Європа як історичний регіон і геополітична реальність".
Метою роботи є аналіз надавчої політики польських королів та великого князя литовського на Західному Поділлі. Під надавчою політикою розуміємо такі процеси, в результаті яких верховний володар надає земельні пожалування конкретним особам на окреслених умовах служби.
Для досягнення поставленої мети визначено такі дослідницькі завдання:
 виявити наявні на сьогодні привілеї на право володіння земельною власністю;
 проаналізувати обставини й умови надання; обчислити суми, на які було заставлено маєтки у Подільському воєводстві за панування Владислава III та Казимира IV;
 зясувати соціальний статус та етнічний склад отримувачів землі;
 встановити роль кам’янецького (подільського) генерального старости у процесах роздачі земельної власності;
 реконструювати шляхи формування великих маєтків та їх вплив на адміністративний (повітовий) поділ воєводства;
 окреслити коливання у надавчій політиці володарів Західного Поділля упродовж досліджуваного періоду й пояснити їх причини.
Об’єкт дослідження: надавча політика польських королів та великого князя литовського Вітовта на території Західного Поділля (після 1434 р. — Подільського воєводства).
Предметом дослідження є королівські і великокнязівські привілеї та документи подільських генеральних старост на володіння землею.
Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є системний підхід до вивчення соціально-політичних явищ у їх розвитку та взаємозв’язках. Дослідження здійснене на основі загальнонаукових методів аналізу та синтезу; з-поміж спеціальних методів історичного дослідження застосовано порівняльний та квантитативний методи, а також метод дипломатичного аналізу привілеїв.
Хронологічні рамки. Дисертація охоплює період від 1402 по 1506 роки. Нижня хронологічна межа (1402 р.) обумовлена появою перших відомих надавчих привілеїв польського короля Владислава II Яґайла для бояр-шляхти на території Західного Поділля. Верхня хронологічна межа (1506 р.) пов’язана з двома чинниками: 1) вичерпанням вільного земельного фонду у Подільському воєводстві за панування Яна Ольбрахта та Олександра (1492-1506); 2) ухваленням у 1504 р. сеймової конституції Nihil novi, яка забороняла королям відчужувати звільнену з тих чи тих причин поземельну власність без санкції сейму.
Територіальні межі дослідження охоплюють Західне Поділля, яке від 1434 р. склало основу новоствореного Подільського воєводства і проіснувало в своїх кордонах, практично без змін, аж до кінця XVIII ст. Географічно ця територія обмежується на заході р. Стрипою, далі продовжується умовною лінією, котра проходить вище м. Язлівець аж до м. Гусятин на р. Збруч, далі проходить середньою течією Збруча, повертаючи на схід вище сучасного м. Волочиськ і тягнучись межиріччям Буга і Случі, далі, за м. Хмільник, повертає на південь, до верхівїв р. Мурафи  східного кордону розглядуваної нами території; південним кордоном є долина р. Дністер.
Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше в українській історіографії на основі комплексу пізньосередньовічних привілеїв пропонується реконструкція землевласницької ситуації на Західному Поділлі в період пізнього середньовіччя, зокрема:
 виявлено й опрацьовано 236 привілеїв на право володіння земельною власністю;
 простежено обставини й умови її надання та локалізовано згадувані в привілеях населені пункти;
— проаналізовано роль місцевої соціальної верхівки в усталенні адміністративного поділу новоствореного воєводства та в формуванні служебних і клієнтарних груп шляхти;
— на прикладі родин Шафранців, Одровонжів, Свирчів, Кірдеїв, Бучацьких показано формування великої земельної власності на території Подільського воєводства.
Практичне значення. Результати дослідження можуть бути використані при написанні спеціальних праць з історії пізньосередньовічної України та спецкурсів для навчальних закладів, у регіональних студіях, а також при підготовці історико-географічного словника Подільського воєводства.
Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації та її результати доповідалися на засіданнях Міждисциплінарного семінару Товариства дослідників Центрально-Східної Європи (Національний університет "Києво-Могилянська Академія", 1999-2003 рр.) та трьох виступах на міжнародному медієвістичному семінарі ім. Алісії Карловської-Камзової (м. Познань, 2001-2003).
За матеріалами дисертаційного дослідження автором ондноосібно опубліковано 9 наукових праць, загальним обсягом 9,5 др. арк., 5 статей надруковано у фахових наукових виданнях.
Структура дисертації. Дослідження складається зі вступу, трьох розділів, поділених на підрозділи, висновків, списку джерел і літератури, додатків. Загальний обсяг роботи становить 300 стор., з них 158 стор. основного тексту, список джерел і літератури нараховує 135 бібліографічних позицій.



ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано вибір теми, її актуальність, визначено об’єкт і предмет дослідження, мету і завдання роботи, її методологію, окреслено хронологічні і територіальні межі, вказані наукова новизна і практичне значення одержаних результатів, рівень апробації та структура дисертації.
У першому розділі “Історіографія та джерельна база дослідження” характеризуються та аналізуються стан наукової розробки проблеми й джерела роботи.
Історіографія проблеми. Надавча поземельна політика польських королів та великого князя литовського на території Західного Поділля упродовж XV ст. досі не дочекалася на окреме цілісне дослідження ні у вітчизняній, ні в зарубіжній історіографії, хоча певні аспекти цієї проблеми розглядалися в аматорських історичних працях починаючи з середини XIX ст. На академічний рівень дослідження Західного Поділля виходить у 80-ті  90-ті рр. XIX ст., з появою молодої генерації дослідників, чиїм науковим керівником був професор Київського університету Володимир Антонович. Опублікована у 1885 р. маґістерська робота Никандра Молчановського "Очерк известий о Подольской земле до 1434 р.: преимущественно по летописным источникам" стала працею саме такого типу. І хоча дослідження в основному стосується історії Поділля давньоруської доби, його невелика прикінцева частина заторкує також період XV ст. Автор гостро висловлюється стосовно негативного впливу "польських порядків", якими, на його думку, "спокусилася" певна група осіб у часи Спиткового та Свидриґайлового володіння краєм, а також після низки надань 1404-1410 рр. Молчановский Н. Очерк известий о Подольской земле до 1434 г.: преимущественно по летописным источникам.  К., 1885.  С. 318. З іншого боку, він, як і більшість тогочасних дослідників позитивно оцінює період Вітовтового володіння Поділлям (1411-1430), коли нібито припиняється поповнення місцевого боярства вихідцями з польських земель. У праці Н. Молчановського здійснено першу спробу систематизувати надавчі документи Владислава II Яґайла та Вітовта Там само.  С. 266-267, 318-322, 384-387..
Чимало уваги вивченню надавчої політики суверенів Західного Поділля у XV ст. приділяв професор Київського університету, багатолітній редактор "Архива Юго-Западной России" Михайло Владимирський-Буданов. У його розлогих передмовах до перших двох томів сьомої частини "Архиву" розглядається також землевласницька колонізація степу: вчений називає її "військово-цивільною", зауважуючи, що а) землю отримували місцеві служилі люди, зобов’язані до захисту замків; б) надання носили умовний характер  під обов’язком збройної служби й з відповідними соціальними перевагами Владимирский-Буданов М. Население Юго-Западной России от половины XIII до половины XV века // Архив Юго-Западной России (Далі.  Архив ЮЗР).  К., 1886.  Ч. VII.  Т. 1. Акты о заселении Юго-Западной России (1386-1700 гг.) / Под. ред. В. Б. Антоновича; Введение М. Ф. Владимирского-Буданова.  С. 68..
У 90-ті рр. XIX ст. історія подільського регіону стає в центрі уваги молодого історика Михайла Грушевського. Опрацьований і виданий ним великий масив джерел заклав основу не тільки для його маґістерської роботи про Барське староство, а й був згодом використаний при написанні IV-VI-го томів "Історії України-Руси". Проаналізувавши динаміку колонізаційних процесів, Грушевський дійшов висновку, що найбільша кількість надань земельної власності припадає на другу чверть XV ст., а в другій половині цього ж століття вже переважали підтверджувальні акти, або йшлося про передачу маєтків з одних рук в інші Грушевський М. Барське староство. Історичні нариси (XV-XVIII ст.).  Львів, 1996.  С. 59.. 
Серед польських істориків кінця XIX  першої третини XX ст. одним з перших звернувся до вивчення подільської шляхти та їхньої земельної власності Казімєж Пуласький. Його розвідки, що публікувалися на сторінках періодичних видань у 1880-1905-х рр., були присвячені головним чином заможним шляхетським родинам Поділля: Шаравським, Претвичам, Свирчам та ін. Особливою заслугою К. Пуласького є те, що він уперше використав у своїх студіях книги Камянецького земського суду, ввівши до наукового обігу документи, які проливають світло на розміри пізньосередньовічних подільських латифундій: привілеї камянецьких генеральних старост Pułaski K. Stare osady w ziemi kamienieckiej i dziedziczące na nich rody podolskiej szlachty historycznej // Przewodnik Naukowy i Literacki.  Lww, 1902.  R. XXX.  S. 467., дільчі акти тощо.
Два невеликі, але ґрунтовні дослідження з середньовічної історії Поділля належать відомому львівському історику та видавцеві джерел Антонію Прохасці. Опонуючи виопукленню литовсько-руського чинника в заселенні краю, на чому наполягала тогочасна українська історіографія, Прохаска зробив наріжним каменем свого дослідження ленні стосунки подільських князів Коріатовичів з польським королем Казимиром III Великим. Якщо перша зі згаданих робіт ("Podole lennеm Korony. 1352-1430" Prohaska A. Podole lennem Korony. 1352-1430.  Krakw: Nakładem Akademii Umiejętnośći, 1895.  24 s.) є схемою політичної історії краю, то друга ("Lenna i mastwa na Rusi i Podolu")  це власне дослідження тієї політики, яку проводили володарі Русі й Поділля, здійснюючи роздачу земельної власності й визначаючи умови тримання маєтків та пов’язані з цим обов’язки служби.
Окремої згадки заслуговують праці історика-аматора, видавця джерел Олександра Яблоновського, який був прискіпливим рецензентом практично усіх студій, що торкалися історії Поділля. Свій погляд на історію цього краю у другій половині XIV  XVI ст. він виклав у низці робіт та ґрунтовних рецензій на роботи М. Владимирського-Буданова та М. Грушевського Jabłonowski A. Podole u schyłku wieku XV // Ateneum.  T. II.  S. 525-545; T. III.  S. 87-105, 328-351; Eiusdem. Kołonizacya Ukrainy za ostatnich Jagieonw. Рец. на: Владимирський-Буданов М. // Архив ЮЗР.  Ч. VII.  T. 2.  C. // Kwartalnik historyczny.  1893.  R. VII. S. 50-65..
Серед робіт Леона Бялковського, присвячених подільській тематиці, варто виділити невелику розвідку, котра побачила світ українською мовою у 1920 р.  "Поріччя Мурахви в XV-XVI ст." Бялковський Л. Поріччя Мурахви в XV-XVI століттях.  Камянець на Поділлю: Друкарня Камянець-Подільського Державного Університету, 1920.  21 с. Ця робота стала однією з перших, де розглядалися процеси осадництва на пограниччі Подільського воєводства. Бялковському також належить робота з історії Поділля XVI ст., яка містить чимало важливих міркувань стосовно освоєння подільських теренів у попередній час Białkowski L. Podole w XVI w. Rysy spoeczne i gospodarcze.  Warszawa, 1920.  232 s..
Напередодні та після Другої світової війни Поділля як об’єкт дослідження надовго зникає з кола наукових інтересів українських та польських істориків. Відновлення систематичних студій починається у 1960-х рр. працями львівського вченого Миколи Крикуна, автора цілої низки ґрунтовних досліджень з демографії, історичної географії, системи місцевого управління Подільського воєводства. В контексті даного дослідження особливо важливою є розвідка, присвячена адміністративному устрою Подільського воєводства впродовж XV-XVI ст. На підставі обрахунку виявлених дослідником джерельних згадок про повіти на території воєводства, він відтворює тогочасний повітовий устрій Крикун М. Повітовий устрій Подільського воєводства в XV-XVI ст. Перспективи джерелознавства історичної географії України // Археографічний щорічник.  К.: Наукова думка, 1992.  Вип. 1.  С. 157-178.. Головним джерелом у вивченні цього питання служать якраз надавчі привілеї, в локаційних формулах яких подається повітова приналежність об’єкту надання.
Останнім часом пізньосередньовічне Поділля перебуває у колі дослідницьких інтересів сучасного польського історика Януша Куртики. Після виходу в світ довідника, присвяченого подільським урядникам XIV-XVIII ст., де Куртиці належить більша частина ґрунтовної передмови Urzędnicy podolscy XIV-XVIII wieku. Spisy / Opr. E. Janas, W. Kłaczewski, J. Kurtyka, A. Sochacka.  Krnik: Biblioteka krnicka, 1998.  S. 7-27.. Крім того, вчений опублікував низку розлогих праць, дотичних політичної та соціальної історії Подільського воєводства Kurtyka J. Z dziejw walki szlachty ruskiej o rwnouprawnienie: represje lat 1426-1427 i sejmiki roku 1439 // Roczniki historyczne.  Poznań, 2000.  R. LXVI.  S. 83-120.. Зокрема, у розвідці з політичної історії Поділля другої половини XIV  першої половини XV ст. автор робить спробу проаналізувати особливості надавчої політики Владислава II Яґайла і Владислава III Kurtyka J. Podole pomiędzy Polską i Litwą w XIV i 1. połowie XV wieku // Kamieniec Podolski. Studia z dziejw miasta i regionu. Krakw: Wydawnictwo naukowe Akademii pedagogicznej, 2000.  T. I.  S. 9-59..
Певні аспекти надавчої політики відображені також у дослідженнях Tадеуша Трайдоса, Єжи Сперки, Мацея Вілямовського. Серед молодих українських істориків нині плідно працює над історією шляхетського землеволодіння у Руському воєводстві XV ст. Юрій Зазуляк Зазуляк Ю. Шляхта Руського воєводства у XV ст. Автореферат дис. канд. істор. наук.  Львів, 2004.  22 с..
Джерельну базу дослідження становлять документи, котрі фіксують право власності на землю, передусім надавчі привілеї  найбільш збережений корпус пізньосередньовічних джерел. 
Основним депонентом документів, що стосуються історії Західного Поділля, є Головний архів давніх актів у м. Варшава. Пріоритетне місце за кількістю зафіксованих тут свідчень займає так звана "Книга ревізії", складена у 1564 р. AGAD.  Tzw. ML.  IV B.  Sygn. 17.  282 k., до якої було вписано давніші привілеї на маєтки, отримані від польських королів та великого князя литовського. Переважна більшість актів першої половини XV ст., внесених сюди, вже відома дослідникам за публікаціями кінця XIX  70-х рр. XX ст., але, разом з тим, низка документів, особливо другої половини XV ст., запроваджується нами до наукового обігу вперше.
Другим за інформативністю є масив реєстрів, або інвентарів Коронного архіву, які почали укладатися з метою покращення діловодства королівської канцелярії ще у середині XVI ст. Найбільш інформативним є "Реєстр Коронного архіву", складений у 1567-1569 рр. тодішнім королівським секретарем, а пізніше канцлером Яном Замойським. Відділ привілеїв Подільського воєводства, хоча й невеликий за обсягом (чистопис  арк. 929-939, чернетка  арк. 951-996), змістовно дуже насичений з огляду на переписані сюди документи AGAD.  Archiwum Zamoyskich.  Sygn. 32.  K. 929-939, 951-996.. Ще одним надзвичайно цінним джерелом є Коронна метрика (Metryka Koronna), куди вписували привілеї, що виходили з королівської канцелярії. Перша зі збережених книг Коронної Метрики охоплює період 1447-1454 рр. і збігається з початком правління Казимира IV AGAD.  Metryka Koronna.  Ks. 10.  140 k..
Чимало важливих документів з історії Поділля містить колекція пергаментів Головного архіву давніх актів. Окрім королівських привілеїв надавчого характеру (частина з них була видана), тут зберігається чотири документи Кам’янецького земського суду (1444-1449 рр.), котрі проливають світло на рух земельної власності та боротьбу за неї на теренах Подільського воєводства AGAD.  Zbir dokumentw pergaminowych.  № 8245 (1444 р.); № 7301 (1446 р.); № 7306 (1449 р.); 7307 (1449 р.)., а також один з останніх документів генерального старости Теодорика з Бучача 1454 р. Ibidem.  № 7314 (1454 р.).
Унікальним джерелом для вивчення надавчої політики на руських землях Корони Польської у XV ст. є так звана "ревізія листів", проведена підканцлером Войцехом з Жихліна у 1469 р. Матеріали цієї люстрації були опубліковані свого часу Олександром Яблоновським Bona Regalia onerata in terris Russiae etc. Lustratio 1469 r. // rdła dziejowe.  T. XVIII.  Cz. 1. Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym.  T. VII.  Cz. 1. Ziemie Ruskie. Ruś Czerwona / Opisana przez A. Jabłonowskiego.  Warszawa, 1902.  S. 1-72..
В Україні основний масив джерел з досліджуваної нами проблеми зосереджено у зібраннях Центрального державного історичного архіву України у м. Києві, де зберігаються актові книги Кам’янецького земського суду (ф. 37). Перша з книг, що дійшли до нашого часу, починається від 1521 р., а загалом у цьому фонді налічується 50 книг за 1521-1790 роки. Центральний державний історичний архів України у м. Києві (Далі.  ЦДІАК України).  Ф. 37.  Оп. 1.  Спр. 1-50. За своєю інформативністю вони поступаються зібранням AGAD, проте містять цінні записи (обляти) як королівських, так і, насамперед, старостинських документів XV ст. на заставу королівщин ЦДІАК України.  Ф. 37.  Оп. 1.  Спр. 2.  Арк. 112 зв., 113 зв., 114-114 зв., 115..
Врешті, важливим джерелом для з’ясування власницької приналежності того чи того поземельного об’єкту на території Подільського воєводства є найстаріші актові книги Галицького гродського суду, котрі зберігаються у Центральному державному історичному архіві України у м. Львові (їх було видано 1887 року) Akta grodzkie i ziemskie z czasw Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie. — Lww, 1887. — T. XII. Najstarsze zapiski sądów halickich 1435—1475. — XIV+552 s. (Далі.  AGZ.). 
Перші публікації королівських і великокнязівських документів, що стосуються Західного Поділля та Подільського воєводства, почали зявлятися ще перед серединою XIX ст. Піонерами у цьому стали Олександр Пшездецький та Міхал Ґрабовський rdła do dziejw polskich wydane przez M. Grabowskiego i A. Przezdzieckiego.  T. I.  Wilno, 1843.  S. 153-154, 157-158, 159-161.. Започатковані тоді ж джерельні серії Петербурзької археографічної комісії "Акты, относящиеся к истории Западной России" Акты относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографической комиссией.  СПб., 1846.  Т. 1 (1430-1506).  № 22.  С. 32. та "Акты, относящиеся к истории Юго-Западной России" Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографической комиссией. СПб., 1863.  Т. 1. (1361-1598).  № 17.  С. 10. публікували документи великого князя Вітовта. Починаючи від 70-х рр. XIX ст. значну кількість надавчих привілеїв було видано у першій (дипломатичній) частині "Aktw grodzkich i ziemskich" АGZ.  T. V.  Lww, 1875.  VI+293 s.; T. VI.  Lww, 1876.  VI+302 s.. 
Найбільше джерел з історії пізньосередньовічного Поділля було опубліковано у київському виданні "Архив Юго-Западной России". Пов’язано це передусім з діяльністю Михайла Грушевського, який, працюючи над історією Барського староства, підготував і опублікував велику кількість документів з архівосховищ Києва, Варшави й Москви, котрі склали не тільки джерельну основу його роботи, а й взагалі є підґрунтям до вивчення Західного Поділля Архив ЮЗР.  Ч. VIII.  T. 1. Материалы для истории местного управления в связи с историей сословной организации. Акты Барского староства XV-XVI в. / Изд. М. Грушевский.  К.: Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1893.  2+II+126+374 c.; Архив ЮЗР.  Ч. VIII.  T. 2. Материалы для истории местного управления в связи с историей сословной организации. Акты Барского староства XV-XVI в. / Изд. М. Грушевский.  К.: Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1894.  268+498 c.. Грушевський продовжив видання пізньосередньовічних документів у редагованих ним "Записках Наукового товариства імені Шевченка" у Львові, а в 1905 р. побачила світ перша серія "Матеріалів до історії суспільно-політичних і економічних відносин Західної України" Грушевський М. Матеріали до історії суспільно-політичних і економічних відносин Західної України. Серія перша (ч. 180) (13611530) // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 1905.  Т. LXIII.  С. 1-94..
З-поміж аматорських робіт, що почасти включали документи, безумовно найкращою є праця Владислава Побуґа-Ґурського "Powiat Mohylowski" Powiat mohylowski w gubernii podolskiej. Opis geograficzno-historyczny wszystkich miast, miasteczek, wsi, przysiołkw, futorw, słowem zaludnionych miejscowości w tym powiecie, z dodaniem odpowiednich dokumentw / Zebrał i opr. W. Pobg Grski.  Krakw: Drukarnia Czas, 1902.  346 s.. Серед принагідних публікацій згадаємо видання Владиславом Семковичем п’яти документів Вітовта, три з-поміж яких стосувалися території Західного Поділля Siemkowicz W. Nieznane nadania Witolda dla osb prywatnych // Ateneum Wileski. — 1930. — R. VII. — Z. 3-4. — S. 845-857..
Українська медієвістика другої половини XX ст. назагал не займалася публікацією середньовічних джерел. Показовим є той факт, що історичні документи, серед яких чималу частку складали привілеї надавчого характеру, видавалися тільки лінгвістами у серії "Пам’ятки української мови". Для прикладу візьмемо два відомі з середини XIX ст. документи Вітовта для Бедриха, котрі упродовж 150 років перевидавалися практично у кожному джерельному виданні, що стосувалося історії XIV-XV ст. Акты ЗР.  Т. I.  № 22.  С. 32; Памятники дипломатического и судебно-делового языка русского.  № XVII.  С. 17-18; Розов В. Українські грамоти.  № 61.  С. 111-113; Українські грамоти XV ст. / Підготовка тексту, вступна стаття і коментарі В. Русанівського.  К.: Наукова думка, 1965.  № 9.  С. 36; Грамоти XIV ст. / Упорядкування, вступна стаття, коментарі і словники-покажчики М. Пещак.  К.: Наукова думка, 1974.  № 57.  С. 110-111..
Натомість у Польщі на початку 60-х рр. XX ст. Станіславом Курасєм було ініційовано проект по виявленню та виданню усіх середньовічних королівських документів  від найдавніших до середини XV ст. — у серії "Zbir dokumentw maopolskich", яка нині нараховує вісім томів. Для історії руських земель Корони Польської найбільш інформативними є томи VI-VIII, підготовлені Станіславом Курасєм у співавторстві з Іреною Сулковською-Курась, що охоплюють періоди панування Владислава II Яґайла та Владислава III Zbiór dokumentw maopolskich (Далі.  ZDM) / Wyd. I. Sułkowska-Kuraś i S. Kuraś. Cz. VI. Dokumenty z lat 13861417.  WrocławWarszawaKrakwGdańsk: Zakład narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo polskiej Akademii nauk, 1974.  XXXIV+496 s.; ZDM.  Cz. VII. Dokumenty z lat 14181434.  Wrocław, 1975.  XXXI+438 s.; ZDM.  Cz. VIII. Dokumenty z łat 14351450. Uzupełnienie: Dokumenty z lat 12861442.  Wrocław, 1975.  XL+400 s..
На завершення огляду опублікованих джерел відзначимо збірку привілеїв Вітовта, котра була підготовлена Єжи Охманьським у 1986 р. Цінність цього видання насамперед полягає у виокремленні надавчих привілеїв з масиву документів великокнязівської канцелярії Vitoldiana. Codex privelegiorum Vitoldi magni ducis Lithuaniae 1386-1430 / Wyd. J. Ochmański. – Warszawa-Poznań, 1986.  208 s..
Зазначимо, що історіографія та джерельна база дослідження є співставні за своїм об’ємом. Але у вітчизняній та зарубіжній історіографії не робилося спроби комплексного опрацювання та аналізу цих джерел. У більшості досліджень присвячених Західному Поділлю питання землеволодіння знаходилися на маргінесі дослідницького інтересу. Подібний стан речей вимагає від сучасних дослідників як перегляду так і додаткового опрацювання джерельної бази з урахуванням досягнень історичної науки другої половини XX ст. 
У другому розділі "Надавча поземельна політика польських королів та великого князя литовського Вітовта (14021506)" аналізуються привілеї верховних володарів  єдині вірогідні джерела, згідно з якими той чи той шляхтич-зем’янин отримував на певних умовах поземельну власність. При розгляді привілеїв головну увагу акцентовано на таких питаннях: а) хто був суб’єктом надання; б) статус і кількість об’єктів надання; в) локалізація об’єктів надання; г) умови надання (сума застави) та обов’язки отримувача. У відповідних параграфах розділу розглянуто документи на землю: короля Владислава Яґайла II, великого князя литовського Вітовта, королів Владислава III, Казимира IV, Яна Ольбрахта та Олександра I. Завдяки аналізу цих привілеїв вдалося уточнити хронологію зверхності того чи того верховного володаря над територією Західного Поділля.
Два періоди (14021413, 14311434), коли ця територія знаходилися під владою Владислава II Яґайла, відрізняються між собою характером умов, на яких надавалася земля. Так, у перший період всі відомі нам документи є привілеями на спадкове (дідичне) володіння, хоча вони й передбачають виконання певних обов’язків, котрі місцеве зем’янство виконувало ще за правління князів Коріатовичів. Натомість у другий період, після смерті Вітовта, переважна більшість привілеїв передає маєтки в тимчасове володіння під заставу певної грошової суми, тобто маємо справу здебільшого з умовною формою власності, в основі якої лежить особиста служба королю й винагорода від нього у вигляді маєтку.
Внаслідок цього у Західному Поділлі витворився досить відмінний від коронного першовзірця тип дрібного та середнього за розмірами умовного землеволодіння. Його формування зумовлювалося потребою заселити край численним контингентом військовозобов’язаної людності, здатної обороняти щойно приєднані південно-східні терени королівства від зовнішньої агресії. Внаслідок цього, на період правління Владислава II Яґайла Західне Поділля стає для малопольської шляхти своєрідним "ельдорадо", де більш заможні, завдяки новим земельним надбанням, отримують можливість піднестися на вищий щабель соціальної ієрархії, а решта  здобути у винагороду за військову службу сталий прибуток з власного маєтку на "нових землях". Водночас місцеві зем’яни помалу призвичаюються не тільки до нового володаря й країни, до складу якої вони увійшли, а й до нової системи права та соціальних орієнтирів, хоча, зрозуміло, це не було одномоментним процесом, розтягнувшись на кілька десятиліть.
Проміжок між 1411—1430 рр., коли Західним Поділлям володів великий князь литовський Вітовт, позначено характерною рисою — запровадженням практики роздачі земель під грошову заставу. У нашому розпорядженні є лише незначна кількість документів, що постали в канцелярії Вітовта, але навіть вони, на нашу думку, ставлять під сумнів усталену як у вітчизняній, так і в зарубіжній історіографії думку про руську спрямованість його надавчої політики.
Правління Владислава III (1434-1444) відзначалося більшою, порівняно з попередниками, кількістю застав земельних маєтків під грошові суми. Кошти, отримані скарбницею від цих акцій, дорівнювали майже 5000 гривень. Але навіть коли долучити сюди ще й ті суми, що були отримані у 1442 р. внаслідок передачі Кам’янецького староства Теодорикові з Бучача, прибуток скарбниці від подільських надань не назвеш високим у зіставленні з сусіднім Руським воєводством. Відтак, оцінюючи надавчу політику Владислава III, можемо припускати, що вона спрямовувалася у першу чергу на забезпечення оборони прикордонних теренів не засобами держави, а коштом і зусиллями осадженої тут шляхти.
На період правління Владислава III припадає також формування латифундій найвищих урядників новостворених воєводств  Пьотра Одровонжа зі Спрови, Теодорика з Бучача, Бедриха з Бедриховець. Важливим є й те, що від середини 40-х років XV ст. фіксується набагато послідовніше, ніж доти, документування земельної власності на території новоствореного Подільського воєводства, що опосередковано сигналізує про певну стабілізацію місцевого поземельного фонду, який почав перетворюватися на корпоративний набуток тутешньої шляхетської спільноти.
Надавча політика Казимира IV (1447-1492), як і його попередників, спрямовувалася передусім на зміцнення оборони краю від наїздів татар і волохів. Свідченням цього є численні надання на східних околицях воєводства, де осідала переважно місцева шляхта, а також заходи по зміцненню смуги замків Хмільник, Рів та Ольчедаїв, які стали певними фортифікаційними центрами. Цілком імовірно, що саме така політика призвела до появи так званої служилої шляхти в околицях Бара і Хмільника, яка практично до кінця існування Речі Посполитої зберігала правовий статус, досить відмінний від статусу решти подільської шляхти.
З іншого боку, в часи правління Казимира IV левова частка надань і застав адресувалася вищим та середнім урядникам Подільського воєводства, які в такий спосіб не лише збільшували розміри власних маєтків, прикладом чого може бути родина Свирчів, а й нарощували суми записів на маєтках, отриманих від попередніх володарів (Бучацькі, Одровонжі зі Спрови, Щуковські, Шаравські). Формування великих латифундій та переведення окремих населених пунктів, таких як Сатанів чи Зіньків, на німецьке право з одночасною побудовою оборонних замків призводило до їх виокремлення, разом з прилеглостями, в окремі повіти.
Назагал же за правління Казимира IV завершується роздача "вільних" земель і розпочинаються процеси мобілізації та перерозподілу нерухомої власності, що призводить до формування ринку землі, засвідченого королівськими дозволами на купівлю/продаж маєтків. Вартою уваги є і згадана вище новація — переведення містечок і сіл на німецьке право (Шаравські). На жаль, відсутність земських і підкоморських книг Подільського воєводства за цей час не дозволяє більш детально простежити ці зміни.
Недовготривале правління двох старших синів Казимира IV  Яна Ольбрахта та Олександра I (1492-1501, 1501-1506) суттєво не змінило структури поземельної власності, яка на той час уже склалася. Головною причиною стабілізації можна вважати завершення розподілу поземельного фонду за попередніх володарів. Як свідчать джерела XVI ст., у подальшому і Сиґізмунд I, і Сиґізмунд II Авґуст вдавалися виключно до практики застав на дрібні суми, котрі внаслідок екзекуційного руху 1560-1580-х рр. були врешті визнані недійсними.
У третьому розділі "Роль подільського генерального старости у надавчій політиці польських королів" розглянуто початки уряду подільського (кам’янецького) генерального старости; проаналізовано королівський привілей 1442 р. для Теодорика з Бучача; значну увагу приділено основному для нашого дослідження положенню цього документа  праву надавати земельну власність від імені короля. Витоки цієї практики, за нашим спостереженням, започаткувалися ще раніше, за кам’янецького старости Пьотра Поляка з Ліхвіна (1438-1440). Відтак, можна припускати, що уряд кам’янецького старости посів ключове місце у Подільському воєводстві не лише тому, що староста був намісником короля й отримував староство ad fideles manus, а й через те, що він міг сам розпоряджатися місцевим поземельним фондом, осаджуючи тут подільську та прийшлу шляхту.
Розглянуті в роботі надання подільських (кам’янецьких) старост дозволяють не тільки реконструювати землеволодіння на території Подільського воєводства XV  початку XVI ст., але й дають чимало інформації про шляхи, якими місцева шляхта-бояри пробувала зберегти свої маєтки у нових політико-правових умовах. Зокрема, практично в усіх старостинських документах є опосередковані свідчення про патронально-клієнтарний зв’язок зі старостою отримувача землі, що фіксується у називанні його "слугою". Щоправда, інколи клієнтами (або партнерами) старост могли бути й представники досить потужних родин, наприклад Свирчів.
Аналіз самої процедури заставляння королівщин дозволяє обережно, зважаючи на фрагментарність джерельної бази, припускати, що практично всі відомі на сьогодні королівські привілеї на застави в сумі до 50 гривень могли мати старостинські відповідники. Це означає, що першим етапом на шляху отримання королівського привілею було отримання запису від старости. Врешті, свідченням важливості й значущості уряду кам’янецького генерального старости є підтвердження ним права на дідичні володіння, що з погляду існуючої традиції було прерогативою верховного володаря.
Характеризуючи надавчу політику генеральних подільських старост у цілому, можемо констатувати, що їм йшлося насамперед про осадження на землю власних слуг та про зусилля зібрати разом так званий старостинський комплекс маєтків, окреслений в привілеї 1442 р. Це, втім, вело до зміцнення оборони кордонів від дедалі масштабніших, починаючи з середини XV cт., татарських нападів.
У висновках підведені підсумки дослідження, які виносяться на захист: 
 У роботі вперше зібрано наявний на сьогодні повний комплект надавчих привілеїв для Західного Поділля за 1402-1506 рр., який охоплює 236 королівських та великокнязівських документів. Серед них 165 документів, зі збереженим повним текстом, і 71 реґест з більш чи менш повною згадкою про такі надання. Частину з цих документів введено в науковий обіг уперше. 
 З’ясовано, що головними умовами володіння земельною власністю на території Західного Поділля було: особисте резидування отримувача та його участь із визначеним, згідно з розмірами маєтку, числом озброєних людей (копійників і лучників) в обороні прикордоння від татарських та волоських нападів. Постійний брак готівки у королівській скарбниці призводив до того, що поземельна власність надавалася не в спадкове, а в тимчасове володіння так званого “заставного” типу, тобто під заставу певної суми готівки, яку отримувач сплачував до скарбниці, володіючи маєтком доти, доки скарбниця не повертала дану суму, викуповуючи землю назад. Пріоритет у впровадженні такого типу надань належить великому литовському князеві Вітовту, але найбільшого поширення ця система набула за панування Владислава III (1434-1444), коли більша частка королівських надань була зроблена саме у вигляді застави. Упродовж другої половини XV ст. практика застав хоч і використовувалася, але головним чином для нарощування записних сум на вже заставлених королівських маєтках, що практично унеможливлювало їх подальший викуп з рук державців. Найбільшу кількість привілеїв у цей період отримали представники урядницької верстви, відтак розмір певного маєтку став безпосередньо залежати від посідання уряду. Загальна сума, яку королівська скарбниця упродовж 1431-1506 рр. отримала від застави подільського поземельного фонду, дорівнює 11.162,5 гривні і 1.114 угорських флоренів. Порівняно з сумами, отриманими з Руського воєводства (всього упродовж 1434-1444 рр. 20.322 гривні), ця сума видається украй незначною. Відтак, можемо зробити висновок, що кошти, отримані від роздачі поземельного фонду у Подільському воєводстві, не складали суттєвого внеску до королівської скарбниці, натомість роздача пусток у східній частині Подільського воєводства опосередковано вказує на намагання центральної влади вирішити проблему з обороною кордонів шляхом військового осадництва.
 Встановлено, що контингент отримувачів земельних надань охоплює як представників урядницього прошарку, тобто заможної шляхти, так і людей середнього та дрібного шляхетського статусу. Співвідношення тих і других на підставі наявних джерел можна визначити як 1:5. Ця пропорція, зважаючи на фрагментарність джерельної бази, мусить розглядатися до певної міри як умовна. Що стосується етнічного складу отримувачів землі, то, на нашу думку, дати коректну відповідь на це питання неможливо через специфіку джерел. Проте, гіпотетично можна припускати, що суб’єктами надавчої політики в однаковій мірі були як представники місцевого зем’янства, так і прийшлої, головним чином малопольської і мазовецької шляхти.
 Доведено, що особливістю надавчої політики на теренах Подільського воєводства було те, що кам’янецький (подільський) генеральний староста мав право заставляти від імені короля села й пустки на суму до 50 гривень польської монети. Така практика призвела до того, що головними реципієнтами старостинських листів ставали слуги або клієнти старост. Це, вочевидь, ще більше зміцнювало позицію самого старости в регіональній корпорації шляхти. Іншим важливим аспектом є те, що староста мав право надавати дозвіл на локацію нових населених пунктів, а також підтверджував право володіння дідичними маєтками, хоча це, згідно з існуючими правовими нормами, належало виключно до прерогатив верховного володаря.
 Показано, що на території Західного Поділля упродовж усього XV ст. зберігався певний дуалізм: з одного боку, після 1434 р. існував єдиний гродовий повіт  Кам’янецький, з другого — документи фіксують існування старих повітів-волостей, які, очевидно, склалися ще за часів "руського права" упродовж XIV ст. Ця ситуація призводила до того, що один і той самий об’єкт надання упродовж кількох років змінював свою повітову приналежність, а поява великих латифундій Пьотра Одровонжа зі Спрови, Теодорика з Бучача, Бедриха з Бедриховець призвела до переходу окремих повітів під цілковитий контроль цих родин.
Цей свого роду адміністративний хаос опосередковано свідчить про те, що перехідний період, упродовж якого старі ("руські") політико-адміністративні структури витіснялися коронними взірцями, розтягнувся на багато десятиліть, а повністю усталився лише в останній чверті XVI ст.
 Отже, упродовж досліджуваного нами періоду надавча поземельна політика верховних володарів Західного Поділля зазнавала певних змін. Окреслюючи їх, можна виділити кілька етапів, коли, з одного боку, на порядок денний висувалися інакші стратегічні завдання верховної влади, а з другого — певні корекції вносила й сама місцева землевласницька ситуація. Так за правління Владислава II Яґайла і Вітовта (1402-1434) йшлося про осадження власних слуг та документування існуючого стану посідання землею; за Владислава III (14341444) головним реципієнтом надань стає шляхта переважно з коронних земель, котра отримувала надання за участь у військових кампаніях в Угорщині, вбачаючи в цьому власну вигоду та шукаючи на нових землях джерело отримання власного маєтку. Документування земельної власності на цьому терені у цей час фіксується набагато послідовніше, ніж доти, що опосередковано сигналізує про певну стабілізацію місцевого поземельного фонду, який почав перетворюватися з осадницького "ельдорадо" на корпоративний набуток тутешньої шляхетської спільноти. Період панування Казимира IV (1447-1492) характеризується тим, що завершується роздача "вільних" земель і розпочинаються процеси мобілізації та перерозподілу, тобто формується ринок землі, засвідчений королівськими дозволами на купівлю/продаж маєтків; вартою уваги є і така новація, як переведення містечок і сіл на німецьке право. Правління Яна Ольбрахта (1492-1501) та Олександра (1501-1506) не внесло кардинальних змін у роздачу земельної власності на території Подільського воєводства. Головною причиною стабілізації можна вважати те, що розподіл поземельного фонду був завершений уже за попередніх володарів.
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