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Коли збірник документів про старий
Меджибіж вже готувався до друку, ми замовили
в Центральному Державному Історичному
Архіві України у Києві (далі – ЦДІАУК) справи
фонду номер 40 («Летичівський гродський
суд»). Друкований путівник [1] свідчить, що
там знаходиться всього дві справи, але
фактично їх там виявилося три. Однак третя
справа є лаконічною (всього 9 аркушів) і являє
собою копію початку ХХ ст. справи № 1526
(аркуш 1567) за 1727 р. попередника ЦДІАУК –
Київського Центрального Архіву Давніх Актів.
Цей документ був написаний латинською і
польською мовою і на жаль у ньому немає
згадок про Меджибіж.

Значно важливішими є дві основні справи
№№ 1 і 2, які вигідно вирізняються обсягом:
перша книга більше 200 аркушів, а друга – 134
аркуші, в котрих вміщено документи 16631672
рр.(однак в них згадуються події і більш
раннього періоду: 1625 і 1640 років). На жаль,
понад 90% їхнього змісту написано латинською
мовою і там нам не вдалося знайти згадок про
Меджибіж. До того ж книга № 2 писана дуже
нерозбірливим почерком. Лише невеликий
відсоток написано польською мовою і там дещо
цікаве вдалося знайти.

Спочатку скажемо про те, що в книзі № 1 є
скарга Юрія Куликовського, адміністратора с.
Микулинці (суч. Літинського району Вінниць
кої області) на гетьмана Павла Тетерю, жовніри
якого, йдучи з Брацлава у 1665 р., пограбували
село. Тут на сторінку з лишнім наводяться
прізвища селян, яким було задано шкоди: у
Федора Гриценка забрали дві вівці, у Івана
Гульченка – дві корови і т.д. У іншому
документі (арк. 64 зв. – 65 зв.) якийсь Гроде
цький скаржився на Блисковського: у 1665 р.
жовніри польського воєначальника Стефана
Чарнецького, руського воєводи, пограбували
селян (у скарзі перераховувалися всі шкоди).
Дуже цікавим є друкований універсал короля

Речі Посполитої Михайла Вишневецького 1672
р., котрим сповіщалося про турецький наступ і
містився заклик збирати посполите рушення. Є
дані щодо Шарівки й Новокостянтинова (суч.
Хмельницької області).

Є дані і й про Меджибіж (все ж він
знаходиться поблизу Летичева!). У першій
книзі на аркуші 108 зв.109 є документ, який
відноситься до1666 р. З нього випливає, що на
суді у присутності меджибізького старости
Анджея Петровського та уряду в особі Кирила
Матяшівського, бурмистрів Петра Семеновича
та Шимона Рафальського та ін. два єврея з
меджибізького кагалу: «школьник» (рабин (?)
Авраам і син Аарона) і подали скаргу на пана
Даніела Чарноводського. Останній забрав з
собою єврея Аарона, хоча той не був його
підданим, і з того часу ніхто з меджибізьких
євреїв його не бачив і жоден з кагалу не знає,
де він. Це вони були готові ствердити
присягою. Чарноводський поводив себе підо
зріло, навіть в документі відзначено, що він
хитрував. На жаль, не знаємо чим завершилася
ця історія. Однак дуже важливим є те, що в
документі є покликання на «декрет з міських
книг Меджибожа». Отже, в Меджибожі велися
гродські книги! Але в ЦДІАУК їх немає зовсім.
Не траплялися вони нам і в ЦДІАУ у Львові та
в польських архівах…

Книга № 2 містить судові протоколи 1664
1667 р. Вони зазвичай лаконічні, на одній
сторінці вміщено 23 протоколи, в котрих в
стислій формі переповідається суть справи. На
відміну від книги № 1 протоколи писані
малорозбірливим почерком, до того ж латиною.
Один документ (арк. 6) говорить про судову
справу колишнього гетьмана Івана Виговсь
кого, котрий вже був барським старостою, про
Єжі Дидинського й Коссаковського. Є й реєстр
бидла, пограбованого у селян людьми белзь
кого воєводи князя Дмитрія Єжі Корибута
Вишневецького, й подана вартість кожної
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голови худоби. Один документ стосується
Меджибожа (арк. 104). Тут йдеться про судову
справу між Міхалом Богушевським, Іваном
Войцеховським, Станіславом Кульчицьким та
Мартином Чемеловським (неясно: це українці
чи поляки).

Врешті в Інституті рукописів Національної
бібліотеки України ім. В. І. Вернадського у
фонді І (О. М. Лазаревського) нашу увагу при
вернула справа № 1485. Це копія ХІХ ст.
документу з летичівських гродських книги
17011709 рр. № 5248 (арк.110). Вона містить

розпорядження брацлавської воєводини Ельж
бети Вікторії Потоцької щодо повинностей
селян з сіл Меджибізького ключа, зокрема села
Головачівки. Щоб не переказувати зміст цього
документу, наведемо регест його тексту.

Виявлені документи лише трохи пролива
ють світло на історію Меджибожа другої
половини ХVІІ – початку ХVІІІ ст. Сподіва
ємось, що подальші пошуки допоможуть
пролити більше світла на його історію.
Наприклад дещо важливе може бути в фонді
949 («Летичівський магістрат») ЦДІАУК.

1708, лютий. – Розпорядження Ельжбети Вікторії Потоцької, брацлавська воєводина,
щодо повинності селян Меджибізького ключа (регест).

Інвентар с. Головачівки лютий 1708 р.
Повинності селян такі ж, як і в інших сіл меджибізьких, тобто чиншу 2 злотих з двору: 2

каплуни, курка на Великдень, друга курка – на Різдво, 20 яєць, десятина вівса, дволітній кабан чи
свиня, десятина бджіл, 3 лікті пряжі, літні роботи від св. Івана до св. Мартина 3 дні на
тиждень, а зимові від св. Мартина до св. Івана – 2 дні, одна підвода або 8 зл.

Михайло старий, Мартин син Михайла, Кость Поцілуйко, Михайлович, Прокіп Гирманів,
Грицько Супруненко, Василь Рудий. Півдворові: Антон Михайлів син. Поденні: Іван Басараб,
Деревянка, Яцько, Харко Лищиновський, Хома Жванковський, Тимко Басараб. Павло Литвин,
Василь Атаман. Козаки, які належать до меджибізького замку: Ятримчуки (?), Петро Млинар.

Всього річного чиншу на рік 18 зл. 15 гр., вівса від власників цілого двору 7, від половинника
одного півосьма мірок, а кожна мірка по 6 зл.вартує 39 зл. Робота від усіх складає в день 3 зл.,
всього 126 зл. Десятини 5 овець, кожна по 5 зл., що складає (?) 25 зл., кожна свиня 3 зл., бджільна
десятина – 3 зл., 7 підвод кожна 8 зл., що складає 26 зл., за телицю річну з громади береться 10 зл.
Всього інтрати 280 зл. 15 гр.

(НБУ. – ІР. – Ф.І. – № 1485. – Копія другої половини ХІХ ст.)
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